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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de la Solemne Sessió d'Obertura de
Legislatura.
Conformement amb l'establert als articles 6 i 67.1 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, aquesta
presidència convoca els diputats i les diputades del Parlament
a la Solemne Sessió d'Obertura de Legislatura dia 12 de juliol
del 2007, a les 18,00 hores, amb l'ordre del dia següent:
I. Jurament o promesa dels nous diputats i de les noves
diputades.
II. Intervenció de la Molt Honorable Senyora Presidenta del
Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Fixació de calendari per als primers períodes de sessions
d'aquesta legislatura.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les
Balears, en sessions de dia 10 de juliol del 2007, conformement
amb l'establert a l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra,
acorden de fixar el calendari següent:
Primer període de sessions:
De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre del 2007,
ambdós inclosos.
Segon període de sessions:
De dia 1 de febrer a dia 15 de juny del 2008, ambdós
inclosos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
Criteris de composició numèrica i distribució per grups
parlamentaris de les comissions parlamentàries, les ponències,
la Diputació Permanent i la Junta de Portaveus.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 10 de juliol del 2007, conformement
amb l’establert per l’article 39.1 del Reglament de la Cambra,
han adoptat el següents ACORDS:
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, i sense perjudici de l'especificitat
prevista a l'article 46 pel que fa a la Mesa de la Comissió de
Reglament, seran integrades per 17 membres, l’atribució dels
quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels
grups parlamentaris i conformement amb la composició i les
majories actuals del Ple de la cambra, serà la següent:
7 al Grup Parlamentari Popular.
6 al Grup Parlamentari Socialista.
1 al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
1 al Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
2 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 i conformement amb la composició i les majories
actuals del Ple de la cambra, serà la següent:
3 al Grup Parlamentari Popular.
2 al Grup Parlamentari Socialista.
1 al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
1 al Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
2 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 conformement amb la
composició i les majories actuals del Ple de la cambra, serà la
següent:
7 al Grup Parlamentari Popular.
6 al Grup Parlamentari Socialista.
1 al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
1 al Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
2 al Grup Parlamentari Mixt.
4. La Junta de Portaveus és constituïda, conformement amb
l'establert per l'article 38.1 del Reglament del Parlament. Això
no obstant, el Grup Parlamentari Mixt, mentre sigui integrat per
diputats pertanyents a dues candidatures electorals diferents,
tendrà dos portaveus, un per cadascuna d’aquestes, per tal de
garantir el respecte a la importància numèrica dels grups
parlamentaris i a la composició i les majories actuals del Ple de
la cambra.
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5. En tots els òrgans a què es refereixen els acords anteriors, els
dos representats atribuïts al Grup Parlamentari Mixt hauran de
pertànyer a candidatures electorals distintes, un per cadascuna,
per tal de garantir el respecte a la importància numèrica dels
grups parlamentaris i a la composició i les majories actuals del
Ple de la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
C)
Canvis en la designació de portaveus del Grup
Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol del 2007, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1481/07, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comuniquen els canvis en la designació de
portaveus en el sentit següent:
Portaveu titular: Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.
Diputat que eventualment pot substituir-lo: Hble. Sr. Joan
Boned i Roig.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró i Melià.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol del 2007, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1472/07, presentat pel vicepresident de la Junta Electoral
de les Illes Balears, mitjançant el qual comunica la renúncia a
la condició de diputada presentada per la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró i Melià i l'expedició de credencial a favor del Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Catalina
Julve i Caldentey.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juliol del 2007, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1484/07, presentat per la Sra. Catalina Julve i Caldentey,
mitjançant el qual comunica la seva renúncia a la condició de
diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
D)
Regulació de la gestió econòmica del Parlament de les Illes
Balears.
Amb la finalitat d’actualitzar la regulació de la gestió
econòmica de la cambra, d’acord amb el que preveu el
Reglament del Parlament i atesa la pràctica ja desenvolupada
en base als anteriors acords de la Mesa de dates 16-07-1999,
25-06-2003 i 28-03-2007, respectant la seguretat jurídica i
l’agilitat que requereixen els temes econòmics, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de juliol del
2007, a proposta de la presidenta, adopta els acords següents:
1. Ordenació de les despeses
L’ordenació de les despeses, conformement amb l’establert
per l’article 30.1.3a del Reglament del Parlament, correspon a
la Mesa. L’esmentada ordenació comprèn tres fases:
l’autorització de la despesa (A), la disposició del crèdit (D) i
el reconeixement de l’obligació(O).
D’acord amb el que faculta el mencionat article, la Mesa
delega en la presidenta de la Cambra la possibilitat d’ordenar
despeses fins al límit de 6.000 i, si bé amb l’obligació de
donar compte a la Mesa al llarg dels 45 dies següents. El límit
de quantia no actuarà:
a) Quan es tracti de despeses relatives a nòmines de
personal, seguretat social, percepcions de diputats, assignacions
de grups parlamentaris o impostos.
b) Al llarg dels períodes en què el Parlament no es trobi
reunit, hagi estat dissolt o n’hagi expirat el mandat, sigui quin
sigui l’objecte de la despesa.
Per als casos d’absència de la presidenta, l’anterior
delegació es farà extensiva a favor de la vicepresidenta
primera.
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2. Ordenació dels pagaments
La Mesa es dóna per assabentada del fet que la presidenta
delega, per als casos d’absència, en la vicepresidenta primera
la facultat d’ordenar els pagaments que li ve reconeguda en
l’article 31.1 de l’esmentat Reglament.
3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons
L’obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord
exprés de la Mesa.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres firmes
conjuntes de la presidenta, del lletrat oficial major i de
l’interventor. Així mateix, els esmentats càrrecs podran ser
substituïts, respectivament, per la vicepresidenta primera, el
lletrat Sr. Joan Ferrer i Cánaves i el cap de secció de
Pressuposts i Comptabilitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
F)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Ordre de Publicació
E)
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 que estan dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1470/07, de dia 5 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Luis Pomar Vidal com a
personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 27 de
juny del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2346/07 de dia 29 de juny del 2007, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Yolanda Serrano
Moreno, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23).
Atès l'escrit amb RGE núm. 1476/07 de dia 6 de juliol del
2007, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament de la Sra. Yolanda
Serrano Moreno amb efectes econòmics i administratius des de
dia 6 de juliol del 2007.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

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. Luis Pomar Vidal 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 des de dia 6 de juliol 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.

1. El cessament de la Sra. Yolanda Serrano Moreno com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23) adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 6 de juliol 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
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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 9 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
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 que estan dotades
pressupostàriament.
B. L'Hble. Sr. Pere Palau Torres, mitjançant l'escrit RGE núm.
1479/07, de dia 9 de juliol del 2007, solAlicita el
nomenament de la Sra. Silvia Fernández Navarro com a
personal eventual adscrita al servei del secretari segon de la
Mesa.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 10
de juliol 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. Nomenar la Sra. Silvia Fernández Navarro com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrita al
servei del secretari segon de la Mesa, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 10 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
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comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 10 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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