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BOPIB núm. 6 - 20 de juliol del 2007
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
4. INFORMACIONS
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament de
les Illes Balears.
A la sessió plenària extraordinària de dia 18 de juliol del
2007, en compliment del que disposa l'article 7 del Reglament
de la cambra, procediren a jurar o a prometre el càrrec els
diputats següents:

Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Bàrbara
Galmés i Chicón.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1509/07, presentat per la Sra. Bàrbara Galmés i Chicón, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputada, conformement amb
l'establert a l'article 9.4 del Reglament de la cambra.

Hble. Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny.
Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Elecció del director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió plenària
extraordinària de dia 18 de juliol del 2007, procedí,
conformement al que preveuen els articles 91.3 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 180 del Reglament de la
cambra, a l'elecció del director o la directora de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i en resultà elegit per 30
vots a favor i 27 vots en blanc el Sr. Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Bartomeu Llinàs
i Ferrà.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1510/07, presentat pel Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia a la condició de diputat, conformement amb l'establert
a l'article 9.4 del Reglament de la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
C)
Designació del senador representant de la comunitat
autònoma.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 18 de juliol del 2007, procedí a la
designació del senador o la senadora representant de la
comunitat autònoma, conformement amb l'establert a l'article
181 del Reglament de la cambra, i en resultà designat per 30
vots a favor i 26 vots en blanc el Sr. Pere Sampol i Mas.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol del 2007.

Adscripció al Grup Parlamentari Mixt de la diputada Hble.
Sra. Esperança Marí i Mayans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol del 2007, conformement amb l'establert a l'article
26 del Reglament de la cambra, restà assabentada de l'escrit
RGE núm. 1506/07, presentat per la diputada Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, mitjançant el qual manifesta la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Mixt.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
D)
Adscripció al Grup Parlamentari Unió Mallorquina i
designació de portaveu suplent del diputat Hble. Sr. Josep
Melià i Ques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1513/07, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Melià i Ques,
mitjançant el qual manifesta la voluntat d'adscriure's al Grup
Parlamentari Unió Mallorquina.
Així mateix, la Mesa restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1514/07, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, mitjançant el qual es comunica l'acceptació de
l'adscripció del diputat esmentat i la seva designació com a
portaveu suplent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
Adscripció al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds del diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1516/07, presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
VIlarrubias, mitjançant el qual manifesta la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1511/07, de dia 13 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament de la Sr. Enric Culat Pascual, com
a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
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 Sr. Enric Culat Pascual, com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 14 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
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 13 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Així mateix, la Mesa restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1517/07, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, mitjançant el qual es comunica
l'acceptació de l'adscripció del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
G)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:

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 que estan dotades
pressupostàriament.

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. El portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
RGE núm. 1550/07, de dia 19 de juliol del 2007, solAlicita
el nomenament de la Sr. José Manuel Alcaraz Escandell,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
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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Resolc:

1. Nomenar la Sr. José Manuel Alcaraz Escandell, com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 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
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 19 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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