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4. INFORMACIONS

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació
1.5. INFORMACIONS
A)
Ordre de Publicació

Renúncia a la condició de diputat del Sr. Carlos Juan
Delgado i Truyols.

Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament de
les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1693/11, presentat pel diputat Sr. Carlos Juan Delgado i
Truyols, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

A)

A la Solemne Sessió d'Obertura de la VIII legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 21 de juny de 2011,
conformement amb el que disposa l'article 6 del Reglament de
la cambra, procediren a jurar o a prometre el càrrec els diputats
i les diputades següents:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso
Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet
Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan
Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló
Hble. Sr. Oscar Fidalgo i Bestard
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Ratificació del Ple del Parlament dels candidats proposats
pels grups parlamentaris a senadors que han de representar la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
A la Solemne Sessió d'Obertura de la VIII legislatura del
Parlament de les Illes Balears, de dia 21 de juny de 2011, el Ple
del Parlament ratificà per 52 vots a favor, cap en contra i 4
abstencions el Sr. José María Rodríguez i Barberá, candidat
proposat pel Grup Parlamentari Popular, i el Sr. Francesc
Antich i Oliver, candidat proposat pel Grup Parlamentari
Socialista, com a senadors en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. José Ignacio
Aguiló i Fuster.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1694/11, presentat pel diputat Sr. José Ignacio Aguiló i
Fuster, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Antonio Gómez i
Pérez.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1695/11, presentat pel diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 10.4 del Reglament de la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

Renúncia a la condició de diputat del Sr. Rafael Ángel
Bosch i Sans.

Proposta del Sr. Francesc Antich i Oliver com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1696/11, presentat pel diputat Sr. Rafael Ángel Bosch i
Sans, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1685/11, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual proposa el Sr. Francesc Antich i Oliver com a senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
qual cosa es farà pública pel president de la cambra a la sessió
plenària que se celebrarà demà, dia 21 de juny.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Carmen
Castro i Gandasegui.

Proposta del Sr. José María Rodríguez i Barberá com a
senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1697/11, presentat per la diputada Sra. Carmen Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1690/11, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual proposa el Sr. José María Rodríguez i Barberá com a
senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa es farà pública pel president de la cambra
a la sessió plenària que se celebrarà demà, dia 21 de juny.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Francesc Antich
i Oliver.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de juny de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1699/11, presentat pel diputat Sr. Francesc Antich i
Oliver, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 10 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1553/2011, de
dia 14 de juny de 2011, el Sr. Javier Fons i Recuenco fou
nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular amb efectes econòmics i administratius
des de dia 10 de juny de 2011.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 1714/2011 de dia 20
de juny de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Popular
solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes econòmics i
administratius des de dia 20 de juny de 2011.
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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. Javier Fons i Recuenco com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de servei
(assimilada a funcionari del grup A1/A, nivell 26) adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 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
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 21 juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 21 juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 8 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1495/2011, de dia
8 de juny de 2011, la Sra. Clara Gómez i García fou nomenat
com a personal eventual adscrita al servei del senador elegit en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 8 de juny de 2011.

J)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 10 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1548/2011, de
dia 14 de juny de 2011, el Sr. Martí Juaneda i Roca fou nomenat
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular amb efectes econòmics i administratius des de dia 10 de
juny de 2011.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 1714/2011 de dia 20
de juny de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Popular
solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes econòmics i
administratius des de dia 20 de juny de 2011.
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. Martí Juaneda i Roca com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de secció
(assimilada a funcionari del grup A2/B, nivell 24) adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 20 de juny de 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 1746/2011 de dia 21
de juny de 2011, l'anterior presenta la seva renúncia a la plaça
esmentada amb efectes econòmics i administratius des de dia 21
de juny de 2011.
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 de la Sra. Clara Gómez i García com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrita al servei del senador elegit en representació de la
CAIB, Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 21 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
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

62

BOPIB núm. 4 - 23 de juny de 2011
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 21 juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 2, de 10 de juny de
2011.
- Pàg. 12. Apartat E)
On diu: Hble. Sra. Antonia Maria estrellat i Torren.
Hi ha de dir: Hble. Sra. Antonia Maria Estarellas i Torrens.
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