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1. PLE DEL PARLAMENT

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Diputació Permanent del Parlament de

les Illes Balears i elecció dels càrrecs de vicepresidents i
secretaris de la mesa.

Conformement amb l'establert a l'article 55 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, amb data 24 de juliol del
2007, es procedí a la constitució de la Diputació Permanent i a
l'elecció dels càrrecs de vicepresidents i secretaris de la mesa
d'aquesta que quedà, en conseqüència, integrada de la manera
següent:

Mesa

Presidenta:
Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort (Grup

Parlamentari Unió Mallorquina).

Vicepresidenta primera:
Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando (Grup Parlamentari

Socialista).

Vicepresident segon:
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés (Grup Parlamentari

Popular).

Secretari primer:
Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit (Grup Parlamentari

BLOC per Mallorca i PSM-Verds).

Secretari segon:
Hble. Sr. Pere Palau i Torres (Grup Parlamentari Popular).

Membres titulars

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.
Hble. Sr. Jaume Font i Barceló.
Hble. Sr. Cristóbal Huguet i Sintes.
Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Josep Mayans i Serra.
Hble. Sra. Maria A. Suárez i Ferreiro.

Membres suplents

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer.
Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort.
Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sr. Antoni Serra i Torres.
Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.
Hble. Sra. Aina Crespí i Prunés.
Hble. Sr. Francesc Dalmau i Fortuny.
Hble. Sr. Antoni Garcias i Simón.
Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i Briones.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta (Grup Parlamentari BLOC

per Mallorca i PSM-Verds).

Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina:
Hble. Sr. Bartomeu Vicens i Mir.

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a memòria del 10è aniversari del segrest i assassinat
del regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco. (Mesa de
24 de juliol del 2007).

Palma, a 24 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

En aquest mes de juliol d'enguany es compleix el 10è
aniversari del segrest i assassinat del regidor del Partit Popular
Miguel Ángel Blanco. Per aquest motiu, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears vol sumar-se a les mostres
d'estima i record de Miguel Ángel Blanco en el desè aniversari
del seu assassinat a mans dels terroristes d'ETA. El segrest i la
posterior execució del regidor van commocionar durant 48
hores Espanya en un clar exponent de la barbàrie de la banda
terrorista.

Aquelles hores de dolor, indignació i incertesa que vàrem
viure tots els espanyols en aquell mes de juliol del 1997
perduraran a la memòria colAlectiva de tots com aquells en els
quals va sorgir l'"Esperit d'Ermua", aquells en què la voluntat
lliure de tots els ciutadans es va unir per acorralar la banda
terrorista ETA enfront dels seus actes de barbàrie i per
acorralar també aquells que li donaven suport.

Els milions d'espanyols de bona voluntat que sortiren al
carrer per demostrar la seva repulsa al xantatge dels terroristes,
que exigien les seves tradicionals imposicions en 48 hores per
no assassinar Miguel Ángel, suposaren "la rebelAlió cívica" de
la societat enfront dels totalitaris i posaren de manifest que la
fortalesa de la democràcia triomfarà sobre els terroristes quan
els seus dirigents continuïn lluitant des de la unitat i dins els
marges de l'estat de dret, per la llibertant de tots els espanyols.

Avui, deu anys després del tràgic assassinat d'un jove
d'Ermua de nom Miguel Ángel, noves ombres cauen sobre la
llibertat del conjunt de la societat espanyola.

Avui més que mai, els diputats i les diputades del Parlament
de les Illes Balears confien en la societat lliure que conformen
els ciutadans espanyols i en la fortalesa i la dignitat que
representen totes les víctimes del terrorisme per tal de fer
efectiu l'"esperit d'Ermua".

Palma, a 17 de juliol del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Adscripció al Grup Parlamentari Socialista dels diputats

Hbles. Srs. Antoni Garcias i Simón i Francesc J. Dalmau i
Fortuny.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol del 2007, restà assabentada dels escrits RGE núm.
1570/07 i 1571/07, presentats pels diputats Hbles. Srs. Antoni
Garcias i Simón i Francesc J. Dalmau i Fortuny,
respectivament, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.

Així mateix, la Mesa restà assabentada dels escrits RGE
núm. 1572/07 i 1573/07, presentats pel portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals es comunica
l'acceptació de l'adscripció dels diputats esmentats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 27 de
juny del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2344/07 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 del Sr. Rafel Oliver Mas, com
a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23).

Atès l'escrit amb RGE núm. 1555/07 de dia 19 de juliol del
2007, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. Rafel Oliver
Mas amb efectes econòmics i administratius des de dia 15 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. El cessament del Sr. Rafel Oliver Mas com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 15 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.



48 BOPIB núm. 7 -  27 de juliol del 2007

4. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

A la seu del Parlament, a 19 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 27 de
juny del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2347/07 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 del Sr. Bartomeu Aguilar Jofre,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23).

Atès l'escrit amb RGE núm. 1589/07 de dia 26 de juliol del
2007, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. Bartomeu
Aguilar Jofre amb efectes econòmics i administratius des de dia
31 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. El cessament del Sr. Bartomeu Aguilar Jofre com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 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 26 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears existeix la plaça de personal eventual adscrita
al servei del senador elegit en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que actualment resta vacant
i està dotada pressupostàriament.

B. L'Excm. Sr. Pere Sampol i Mas, senador elegit en
representació de la comunitat autònoma, mitjançant l'escrit
RGE núm. 1563/07, de dia 20 de juliol del 2007,  solAlicita
el nomenament del Sr. Antoni Noguera i Ortega com a
personal eventual adscrit al servei del senador 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 el Sr. Antoni Noguera i Ortega com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del 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 de dia 21 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 reunió 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 20 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1565/07, de dia 20 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament de la Sra. Bàrbara Bibiloni Trobat
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 Sra. Bàrbara Bibiloni Trobat 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 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 20 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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