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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

11

hores, tot remarcant que si un termini finalitzava en dissabte, el
venciment en passarà automàticament al dia hàbil següent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Informe de la Mesa de la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2011, es dóna per assabentada del contingut de
l'informe de la Mesa de la Diputació Permanent, corresponent
al període transcorregut entre la publicació del Decret de
convocatòria electoral i la constitució de l'actual Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de sessions plenàries per tal de procedir al
debat d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 149 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,
d'acord amb la Mesa i la Junta de Portaveus en sessions de dia
10 de juny de 2011, els honorables senyors diputats i les
honorables senyores diputades a les sessions plenàries de dia 14
de juny de 2011, a les 11hores, i de dia 15 del mateix mes i any,
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:
Sessió d'investidura del candidat a president de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
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
10 de juny de 2011, conformement amb l'establert als articles 97
i 99 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

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 Illes
Balears, en sessions de dia 10 de juny de 2011, conformement
amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament de la cambra,
acordaren de fixar el calendari següent:
Primer període de sessions:
De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre de 2011,
ambdós inclosos.
Segons període de sessions:
De dia 1 de febrer a dia 15 de juny de 2012, ambdós
inclosos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de portaveu suplent del Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2011, resta assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1512/11 a 1222/11, mitjançant els quals,
conformement amb l'establert a l'article 24.2 del Reglament de
la cambra, es comunica la constitució, la denominació i el
nomenament de portaveu titular i de 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 L. Armengol i Socias.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.
Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennasar.
Hble. Sr. Antoni J, Diéguez i Seguí.
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Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias.
Hble. Sr. Marc Pons i Pons.
Hble. Sra. M Cristina Rita i Larrucea.
Hble. Sr. Vicenç P. Thomàs i Mulet.
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
Hble. Sr. Jaume Ferrer i Ribas.

Portaveu titular:
Hble. Sra. Rosa M Alberdi i Castell.
Portaveu suplent:
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Constitució, denominació i nomenament de portaveu
titular i de portaveu suplent del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2011, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1533/11, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de portaveu suplent del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Denominació:
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Portaveu titular:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
Portaveu suplent:
Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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
10 de juny de 2011, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1528/11, mitjançant el qual, conformement amb
l'establert a l'article 24.2 del Reglament de la cambra, es
comunica la constitució, la denominació i el nomenament de
portaveu titular i de portaveu suplent del Grup Parlamentari
Popular.
Denominació:
Grup Parlamentari Popular.
Membres que el constitueixen:
Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sr. Álvaro Luis Gijón i Carrasco.
Hble. Sra. Mª Nuria Riera i Martos.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sra. Antonia Mª Perelló i Jorquera.
Hble. Sr. Carlos Juan Delgado i Truyols.
Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.
Hble. Sr. José Ignació Aguiló i Fuster.
Hble. Sra. Antonia Maria estrellat i Torren.
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Antonio Gómez i Pérez.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sr. Rafael Ángel Bosch i Sans.
Hble. Sra. Margarita Isabel Cabrer i González.
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.
Hble. Sra. Margarita Durán i Cladera.
Hble. Sr. Federico Antonio Sbert i Muntaner.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Hble. Sra. Margarita Raquel Mercadal i Camps.
Hble. Sr. Antonio Camps i Casasnovas.
Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.
Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.
Hble. Sra. María Misericordia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.
Hble. Sra. Eulalia Esperanza Llufriu i Esteva.
Hble. Sr. Pedro Palau i Torres.
Hble. Sra. Carmen Castro i Gandasegui.
Hble. Sr. Vicente Serra i Ferrer.
Hble. Sra. María Virtudes Marí i Ferrer.
Hble. Sr. Miguel Ángel Jerez i Mir.
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.
Hble. Sr. José Torres i Cardona.
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
Portaveu titular:
Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González.
Portaveu suplent:
Hble. Sra. Margarita prohens i Rigo.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
F)
Adscripció de diversos diputats al Grup Parlamentari
Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny de 2011, resta assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1513/11, 1515/11, 1517/11, 1519/11 i 1521/11,
presentats per l'Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans, l'Hble. Sr.
Xico Tarrés i Marí, l'Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, l'Hble. Sr.
Joan Boned i Roig i l'Hble. Sr. Jaume Ferrer i Ribas,
respectivament, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.
Així mateix, La Mesa resta assabentada dels escrits RGE
núm. 1514/11, 1516/11, 1518/11, 1529/11 i 1522/11, presentats
per la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant els
quals comunica l'acceptació de l'adscripció dels diputats
esmentats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Resolc:
1. Ratificar el Sr. David Jordi Llobet Martín com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del senador elegit en representació de la CAIB, Excm.
Sr. Pere Sampol i Mas, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Ordre de Publicació
Resolució de Presidència
H)
Atès que:
A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 11 de març de 2010, comunicada mitjançant
l’escrit RGS núm. 1717,de dia 11 de març de 2010, el Sr.
David Jordi Llobet i Martín fou nomenat com a personal
eventual adscrit al servei del senador elegit en representació
de la CAIB, Excm. Sr. Pere Sampol i Mas.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i del cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1511/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat pel senador Excm. Sr. Pere Sampol i Mas,
aquest solAlicita que el Sr. David Jordi Llobet i Martín
continuï en el càrrec de personal eventual adscrit al seu
servei.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 15 de desembre de 2009, comunicada
mitjançant l’escrit RGS núm. 9197, de dia 16 de desembre
de 2009, la Sra. Isabel Ramallo i Alcover fou nomenada
com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i al cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1526/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, aquesta
solAlicita el nomenament de la Sra. Isabel Ramallo i Alcover,
com a personal eventual al servei d’aquest.
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:

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Isabel Ramallo i Alcover com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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.

1. Nomenar el Sr. Julián Aguilar i Sanahuja com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, a 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
J)

Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

Resolució de Presidència
Atès que:

A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 26 de desembre de 2007, comunicada
mitjançant l’escrit RGS núm. 3708, de dia 28 de setembre,
el Sr. Julián Aguilar i Sanahuja fou nomenat com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i al cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1523/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, aquesta
solAlicita el nomenament del Sr. Julián Aguilar i Sanahuja,
com a personal eventual al servei d’aquest.

A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 18 de març de 2010, comunicada mitjançant
l’escrit RGS núm. 1977, de dia 19 de març de 2010, el Sr.
Miquel Bisellach i Bestard fou nomenat com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i al cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1524/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, aquesta
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Bisellach i Bestard,
com a personal eventual al servei d’aquest.

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

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:
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Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miquel Bisellach i Bestard com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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.

1. Nomenar el Sr. José Manuel García i Mena com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, a 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
L)

Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

Resolució de Presidència
Atès que:

A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 17 d'abril de 2009, comunicada mitjançant
l’escrit RGS núm. 4150, de dia 23 d'abril de 2009, el Sr.
José Manuel García i Mena fou nomenat com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i al cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1525/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, aquesta
solAlicita el nomenament del Sr. José Manuel García i Mena,
com a personal eventual al servei d’aquest.

A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 27 de juny de 2007, comunicada mitjançant
l’escrit RGS núm. 2349, de dia 29 de juny de 2007, la Sra.
Natàlia Vives i Alario fou nomenada com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i al cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1527/2011, de dia 7 de juny de
2011, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, aquesta
solAlicita el nomenament de la Sra. Natàlia Vives i Alario,
com a personal eventual al servei d’aquest.

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

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 Sra. Natàlia Vives i Alario com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup A2, nivell 24), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
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.

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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
N)
Nomenament de personal eventual.

A la seu del Parlament, a 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Resolució de Presidència
Atès que:

Ordre de Publicació
M)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei del Grup Parlamentari Socialista amb caràcter
eventual, vacants i dotades pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1530/2011, de dia 7 de juny de
2011, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Hble.
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, solAlicita el nomenament
de la Sra. ApolAlònia Crespí i Sureda com a personal
eventual al servei del Grup Parlamentari Socialista.
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. ApolAlònia Crespí i Sureda com a personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari Socialista, amb
categoria administrativa de cap de negociat (assimilada a
funcionari del grup C1, nivell 23), amb efectes econòmics
i administratius a partir de dia 7 de juny de 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels membres de la Mesa, vacants i dotades
pressupostàriament, entre les quals figura l'adscrita al servei
del vicepresident segon.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1528, de dia 7 de juny de 2011,
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista solAlicita el
nomenament del Sr. Josep Maria Frau i Gayà com a
personal eventual adscrit al servei del vicepresident segon
de la Mesa, Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí.
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. Josep Maria Frau i Gayà com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del grup C1,
nivell 23), i adscrit al servei del vicepresident segon, amb
efectes econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny
de 2011.
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
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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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels membres de la Mesa, vacants i dotades
pressupostàriament, entre les quals figura l'adscrita al servei
de la secretària segona.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1529, de dia 7 de juny de 2011,
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista solAlicita el
nomenament del Sr. Josep Buñuel i Polvorosa com a
personal eventual adscrit al servei de la secretària segona de
la Mesa, Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
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. Josep Buñuel i Polvorosa com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del grup C1,
nivell 23), i adscrit al servei de la secretària segona, amb
efectes econòmics i administratius a partir de dia 7 de juny
de 2011.
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 7 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

17
Ordre de Publicació

P)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels grups parlamentaris, amb caràcter eventual,
vacants i dotades pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1534/2011, de dia 8 de juny de
2011, el portaveu del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, solAlicita el nomenament de la Sra. Antònia
M. Ferrà i Ramis com a personal eventual adscrit al servei
de l'esmentat grup parlamentari.
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 Maria Ferrà i Ramis com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (i retribucions assimilades a les d'un
funcionari del grup C1, nivell 23), i adscrita al servei del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca,, amb efectes econòmics i administratius a partir de
dia 8 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Q)

Ordre de Publicació
R)

Nomenament de personal eventual.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

Resolució de Presidència
Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels grups parlamentaris, amb caràcter eventual,
vacants i dotades pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1534/2011, de dia 8 de juny de
2011, el portaveu del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, solAlicita el nomenament del Sr. Xavier
Lluís Bacigalupe i Blanco com a personal eventual adscrit
al servei de l'esmentat grup parlamentari.

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels grups parlamentaris, amb caràcter eventual,
vacants i dotades pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1534/2011, de dia 8 de juny de
2011, el portaveu del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, solAlicita el nomenament del Sr. Guillem
Xavier Mesquida i Xamena com a personal eventual adscrit
al servei de l'esmentat grup parlamentari.

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

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. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (i retribucions assimilades a les d'un
funcionari del grup C1, nivell 23), i adscrit al servei del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca,, amb efectes econòmics i administratius a partir de
dia 8 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Resolc:
1. Nomenar el Sr. Guillem Xavier Mesquida i Xamena com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (i retribucions assimilades a les d'un
funcionari del grup C1, nivell 23), i adscrit al servei del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca,, amb efectes econòmics i administratius a partir de
dia 8 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

S)
Nomenament de personal eventual.

T)
Ratificació en el càrrec de personal eventual.

Resolució de Presidència
Resolució de Presidència
Atès que:
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei dels grups parlamentaris, amb caràcter eventual,
vacants i dotades pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1534/2011, de dia 8 de juny de
2011, el portaveu del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, solAlicita el nomenament del Sr. Samuel
Gomila i Lluch com a personal eventual adscrit al servei de
l'esmentat grup parlamentari.
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. Samuel Gomila i Lluch com a personal
eventual amb categoria administrativa assimilada a la de cap
de negociat (i retribucions assimilades a les d'un funcionari
del grup C1, nivell 23), i adscrit al servei del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca,, amb efectes econòmics i administratius a partir de
dia 8 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

A. Per resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears de dia 18 de novembre de 2009, comunicada
mitjançant l’escrit RGS núm. 8693, de dia 19 de novembre
de 2009, la Sra. Clara Gómez Garcías fou nomenada com a
personal eventual adscrit al servei del senador elegit en
representació de la CAIB, Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger.
B. Dia 7 de juny de 2011, mitjançant resolució de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears del mateix dia,
es produeix el cessament de l’anterior en el càrrec esmentat
a causa de l’acabament de la VII legislatura i del cessament
com a presidenta del Parlament de les Illes Balears de la
Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.
C. Mitjançant escrit RGE núm. 1537/2011, de dia 8 de juny de
2011, presentat pel senador Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger,
aquest solAlicita que la Sra. Clara Gómez i García continuï
en el càrrec de personal eventual adscrit al seu servei.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Ratificar la Sra. Clara Gómez i García com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del senador elegit en representació de la CAIB, Excm.
Sr. Pere Sampol i Mas, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 8 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
U)

Ordre de Publicació
V)

Nomenament de personal eventual.

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 secretària de la Presidència
amb caràcter de personal eventual, vacant i dotada
pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1539/2011, de dia 8 de juny de
2011, el Molt Hble. Sr. President informa la Mesa que ha
decidit procedir al nomenament de la Sra. Catalina Llompart
i Genestar, com a secretària de la Presidència amb caràcter
de personal eventual.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figura places adscrites al
servei del Gabinet de la Presidència amb caràcter de
personal eventual, vacant i dotades pressupostàriament,
entre les quals figuren dues places de xofer.
B. Mitjançant escrit RGE núm. 1540/2011, de dia 8 de juny de
2011, el Molt Hble. Sr. President comunica a la Mesa que ha
procedit al nomenament del Sr. Francisco Benítez i Muñoz,
com a xofer de las Presidència amb caràcter de personal
eventual.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Catalina Llompart i Genestar com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a cap de secció (corresponent a un funcionari del grup A2/B
i nivell 24), amb efectes econòmics i administratius a partir
de dia 13 de juny de 2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

1. Nomenar el Sr. Francisco Benítez i Muñoz com a xofer de
la Presidència, amb caràcter de personal (i retribucions
assimilades a les de xofer, del cos d'uixers, grup C2/D,
nivell 16) i adscrit al Gabinet de la Presència, amb efectes
econòmics i administratius a partir de dia 13 de juny de
2011.
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 8 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
X)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent plantilla i a la 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 que estan dotades
pressupostàriament.
B. L'Hble. Sr. Pere Palau i Torres, mitjançant escrit RGE núm.
1544/11, de dia 9 de juny de 2011, solAlicita el nomenament
de la Sra. Sílvia Fernández Navarro com a personal eventual
adscrit al servei del vicepresident primer.
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. Sílvia Fernández Navarro com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del vicepresident primer, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 9 de juny de 2011.
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 9 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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