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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 3 i 4 de juliol del 2007, conformement amb el que es
disposa als articles 54 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i 141 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
celebrà el debat d'investidura del qual resultà elegit president
de les Illes Balears el Molt Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver,
en atorgar-li la majoria absoluta de la Cambra la seva
confiança.
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Ordre de Publicació
B)
Nomenament de lletrat oficial major del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, acordà per unanimitat de nomenar el Sr.
Lluís Isern i Estela com a lletrat oficial major de la Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

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

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 sessió de dia
3 de juliol del 2007, conformement amb l'establert a l'article 94
del 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.

Informe de la Mesa de la Diputació Permanent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, es donà per assabentada del contingut de
l'informe esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu titular
i de portaveu suplent del Grup Parlamentari Socialista.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de lletrat oficial major del Parlament
de les Illes Balears i acceptació de la renúncia per part de la
Mesa.
El Sr. Joan Ferrer i Cánaves presentà a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juliol del
2007, la seva renúncia ferma al càrrec de lletrat oficial major
de la Cambra, i la Mesa la hi acceptà tot agraint-li els serveis
prestats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, restà assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1397/07 a 1405/07, 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 titular i del portaveu suplent del
Grup Parlamentari Socialista.
Denominació:
Grup Parlamentari Socialista.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Rosa M Alberdi i Castell.
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.
Hble. Sra. Francesca Ll. Armengol i Socias.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
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Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.
Hble. Sr. Josep Ll. Carretero i Niembro.
Hble. Sr. Josep M Costa i Serra.
Hble. Sra. Aina Crespí i Prunés.
Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí.
Hble. Sra. Bàrbara Galmés i Chicón.
Hble. Sr. Miquel A. Gascón i Mir.
Hble. Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà.
Hble. Sra. Margalida Mercadal i Mercadal.
Hble. Sra. Aina S. Rado i Ferrando.
Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i Briones.
Hble. Sra. M Cristina Rita i Larrucea.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Hble. Sr. Vicenç P. Thomàs i Mulet.
Hble. Sra. Maria Torres i Marí.

Portaveu titular:
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.

Hble. Sra. Catalina Palau Costa.
Hble. Sr. Pere Palau Torres.
Hble. Sr. Antoni Pastor Cabrer.
Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez.
Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá.
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Hble. Sr. Antoni Serra Torres.
Hble. Sra. Catalina Soler Torres.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes Barenys.
Hble. Sr. Jaume R. Tadeo Florit.
Hble. Sra. Carolina Torres Cabañero.
Hble. Sra. Assumpta Vinent Barceló.
Portaveu titular:
Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs Ferragut.
Portaveu suplent:
Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Portaveu suplent:
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació

Constitució, denominació i nomenament de portaveu titular
i de portaveu suplent del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.

E)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu titular
i de portaveu suplent del Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1431/07, 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 de la
portaveu titular i del portaveu suplent del Grup Parlamentari
Popular.
Denominació:
Grup Parlamentari Popular.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Margarita I. Cabrer González.
Hble. Sra. Aina Maria Castillo Ferrer.
Hble. Sra. Carmen Castro Gandasegui.
Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs Ferragut.
Hble. Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor.
Hble. Sr. Francesc Fiol Amengual.
Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort.
Hble. Sr. Jaume Font Barceló.
Hble. Sra. Antonia Gener Bosch.
Hble. Sr. Josep S. Gornés Hachero.
Hble. Sr. Joan Huguet Rotger.
Hble. Sr. Cristóbal Huguet Sintes.
Hble. Sr. Miquel Jerez Juan.
Hble. Sr. Josep Juan Cardona.
Hble. Sra. Sandra Morell Cuart.
Hble. Sra. Isabel Carmen Llinás Warthman.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1436/07, 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 titular i de la portaveu suplent del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina.
Denominació:
Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.
Hble. Sra. Catalina Julve i Caldentey.
Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Hble. Sr. Bartomeu Vicenç i Mir.
Portaveu titular:
Hble. Sr. Bartomeu Vicenç i Mir.
Portaveu suplent:
Hble. Sra. Catalina Julve i Caldentey.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)

G)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu titular
i de portaveu suplent del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

Nomenament de personal eventual.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1448/07, 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 titular i del portaveu suplent del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

Atès que:

Denominació:
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit.
Hble. Sra. Josefa Santiago i Rodríguez.
Portaveu titular:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Portaveu suplent:
Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
Incorporació de diputats al Grup Parlamentari Mixt.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juliol del 2007, restà assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1456/07 i 1457/07, mitjançant els quals,
conformement amb l'article 23.2 del Reglament de la Cambra,
es comunica la incorporació al Grup Parlamentari Mixt dels
diputats següents:

Resolució de Presidència

A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1442/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament del Sr. José Noguera Coll
com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.
B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. José Noguera Coll com a personal eventual
adscrit al Grup Parlamentari Unió Mallorquina amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Hble. Sra. María de los Ángeles Suárez Ferreiro.
Hble. Sr. José Miguel Fernando Mayans i Serra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1444/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament de la Sra. Maria Jordi
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Volait com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Popular.

B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i 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. Antònia M. Ferrà Ramis, el Sr. Guillem X.
Mesquida Xamena i el Sr. Antoni Rodríguez Mir com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23), amb
efectes econòmics i administratius des de dia 3 de juliol del
2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Maria Jordi Volait com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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.

3. 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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

A la seu del Parlament, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
K)
Nomenament de personal eventual.

A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1450/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament del Sr. Manuel Blanco
Martín com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.

Resolució de Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1449/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament de la Sra. Antònia M.
Ferrà Ramis, del Sr. Guillem X. Mesquida Xamena i del Sr.
Antoni Rodríguez Mir com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds.
B. Aquestes places estan dotades pressupostàriament i
actualment resten vacants.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,

B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Manuel Blanco Martín com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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3. 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.
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comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
N)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

A la seu del Parlament, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1452/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament del Sr. Humberto Gabriel
Ribas Isasi com a personal eventual adscrit al Grup
Parlamentari Popular.

M)
Nomenament de personal eventual.

B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Resolució de Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1451/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament de la Sra. Dolors de la
Portilla Costa com a secretària de la Presidència amb
caràcter eventual.
B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i 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. Dolors de la Portilla Costa com a
secretària de Presidència amb caràcter de personal eventual,
adscrita al Gabinet de Presidència, i amb categoria
administrativa assimilada a cap de secció (grup B, nivell
24), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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

Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Humberto Gabriel Ribas Isasi com a
personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Roca com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Popular.

O)
Nomenament de personal eventual.

B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Resolució de Presidència
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,

Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1453/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament del Sr. Ricardo Macho
Juan com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Popular.
B. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Ricardo Macho Juan com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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.

Resolc:
1. Nomenar el Sr. Martí Juaneda Roca com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C, nivell
23), amb efectes econòmics i administratius des de dia 3 de
juliol del 2007.
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 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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Q)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

A la seu del Parlament, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
P)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1454/07, de dia 2 de juliol del
2007, se solAlicita el nomenament del Sr. Martí Juaneda

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.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1459/07, de dia 3 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Alejandro Sanz Benejam
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
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Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i en ús de les facultats previstes a l'article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Alejandro Sanz Benejam 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 des del dia
4 de juliol del 2007.
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 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.
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Resolc:
1. Nomenar el Sr. Samuel Gomila Lluch com a personal
eventual amb categoria administrativa assimilada a la de
cap de negociat (grup C, nivell 23), adscrit al servei del
secretari primer de la Mesa, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 9 de juliol del 2007.
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 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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, a 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
S)
Nomenament de personal eventual.

Ordre de Publicació
Resolució de Presidència
R)
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.
B. El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, mitjançant l'escrit RGE núm. 1462/07, de dia
3 de juliol del 2007, solAlicita el nomenament del Sr.
Samuel Gomila Lluch com a personal eventual adscrit al
servei del secretari primer de la Mesa.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 3 de
juliol del 2007 i 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 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.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1465/07, de dia 4 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament de la Sra. María José Todó Pla
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
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:
1. Nomenar la Sra. María José Todó Pla com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23), adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des del dia
5 de juliol del 2007.
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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 4 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 3 - 6 de juliol del 2007

23

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

