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Membres suplents

1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Constitució de la Diputació Permanent del Parlament de
les Illes Balears i elecció dels càrrecs de vicepresidents i de
secretaris de la mesa.
Conformement amb l'establert a l'article 60 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny de 2011,
es procedí a la constitució de la Diputació Permanent i a
l'elecció dels càrrecs de vicepresidents i de secretaris de la mesa
d'aquesta, que quedà, en conseqüència, integrada de la manera
següent:
Mesa

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Antònia Estarellas i Torrens.
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.
Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Hble. Sr. Marc Pons i Pons.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

President:
Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés (Grup Parlamentari
Popular).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Vicepresident primer:
Hble. Sr. Pere Palau i Torres (Grup Parlamentari Popular).
Vicepresident segon:
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària primera:
Hble. Sr. Eulàlia Llufriu i Esteva (Grup Parlamentari
Popular).

2. COMISSIONS DEL PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Secretària segona:
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí (Grup Parlamentari
Socialista).

Constitució de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Parlament de les Illes Balears i elecció de la
mesa.

Membres titulars

Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.

Mesa
President:
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennásar (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló (Grup Parlamentari
Popular).
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Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan.
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Hble. Sra. Nuria Riera i Martos.
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.
Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.

Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sr. Marc Pons i Pons.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
C)

Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Joan Manel Martí i Llufriu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Constitució de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial del Parlament de les Illes Balears i elecció de la
mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial i a l'elecció de la mesa
d'aquesta, que quedà, en conseqüència, integrada de la manera
següent:

Ordre de Publicació
Mesa
B)
Constitució de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears i elecció de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà, en
conseqüència, integrada de la manera següent:

Presidenta:
Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps (Grup Parlamentari
Popular).

Mesa
Membres
President:
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí (Grup Parlamentari Socialista).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Nuria Riera i Martos (Grup Parlamentari
Popular).
Secretària:
Hble. Sra. Virtudes Marí i Ferrer (Grup Parlamentari
Popular).

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. Maria José Bauzá i Alonso.
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre.
Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sra. Virtudes Marí i Ferrer.
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.

Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre.
Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.
Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennásar.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Jaume Carbonero i Marberti.
Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
D)
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Mesa

Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió de Turisme
i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:

President:
Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera (Grup Parlamentari
Popular).

Mesa

Membres

Constitució de la Comissió de Turisme del Parlament de les
Illes Balears i elecció de la mesa.

President:
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:
Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura (Grup
Parlamentari Popular).
Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.
Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Antònia Perelló i Jorquera.
Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.
Hble. Sra. Virtudes Marí i Ferrer.
Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.
Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias.
Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Constitució de la Comissió d'Economia del Parlament de
les Illes Balears i elecció de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió d'Economia
i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:

Ordre de Publicació
F)
Constitució de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans del Parlament de les Illes Balears i elecció de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que
quedà, en conseqüència, integrada de la manera següent:
Mesa
Presidenta:
Hble. Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana (Grup
Parlamentari Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet (Grup Parlamentari
Socialista).
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Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Secretari:
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre (Grup Parlamentari
Popular).
Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló.
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo..
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.
Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.
Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
Constitució de la Comissió de Salut del Parlament de les
Illes Balears i elecció de la mesa.
Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió de Salut i a
l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà, en conseqüència,
integrada de la manera següent:
Mesa

Conformement amb l'establert als articles 42 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny
de 2011, es procedí a la constitució de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà,
en conseqüència, integrada de la manera següent:

Presidenta:
Hble. Sra. Maria José Bauzá i Alonso (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas (Grup Parlamentari
Popular).

Mesa

Membres

G)
Constitució de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
del Parlament de les Illes Balears i elecció de la mesa.

Presidenta:
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa (Grup Parlamentari
Popular).
Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Federico Sbert i Muntaner.
Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.
Hble. Sr. Federico Sbert i Muntaner.
Hble. Sra. Antònia Estarellas i Torrens.
Hble. Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.
Hble. Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán.
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.
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Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Fina Santiago i Rodríguez.
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Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)

J)

Constitució de la Comissió de Reglament del Parlament de
les Illes Balears i elecció dels càrrecs de vicepresident i de
secretari de la mesa.

Constitució de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears i elecció de la mesa.

Conformement amb l'establert a l'article 49 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, en data 21 de juny de 2011,
es procedí a la constitució de la Comissió de Reglament i a
l'elecció dels càrrecs de vicepresident i de secretari de la mesa
d'aquesta, que quedà, en conseqüència, integrada de la manera
següent:

En data 21 de juny de 2011, es procedí a la constitució de
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears i a l'elecció de la mesa d'aquesta, que quedà, en
conseqüència, integrada de la manera següent:

Mesa

Presidenta:
Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Damià Borrás i Barber (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Antònia Estarellas i Torrens (Grup Parlamentari
Popular).

President:
Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra (Grup Parlamentari Socialista).
Secretària:
Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva (Grup Parlamentari
Popular).

Mesa

Membres
Membres
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.
Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.
Hble. Sra. Maria Salom i Coll.
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.
Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.
Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.
Hble. Sra. Virtudes Marí i Ferrer.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.
Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.
Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennásar.
Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.
Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.
Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.
Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.
Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.
Hble. Sra. Margalida Prohens i Rigo.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.
Hble. Sra. Isabel Oliver i Sagreras.
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
Pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca:
Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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"1. Sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria
segona de la present llei, el sistema de finançament previst
als articles anteriors tindrà una duració quinquennal, període
després del qual es revisarà.
3. En el moment de la revisió del sistema s'haurà d'analitzar
la possible incidència que la incorporació de les noves
competències homogènies en el sistema pugui tenir sobre les
ponderacions de les categories de despesa, així com les
variables representatives de cada categoria de despesa, que
sostenen l'estructura metodològica del sistema."

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSMIniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a revisió
i actualització del finançament dels consells insulars. (Mesa de
28 de juny de 2011).
RGE núm. 1650/11, del Grup Parlamentari PSMIniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a transport
aeri entre illes i entre illes i la península potenciat a través de
la declaració d'obligació de servei públic (DOSP) i de
l'aportació econòmica de l'Estat. (Mesa de 28 de juny de
2011).
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.
La llei 8/2000, del 27 de setembre, dels consells insulars,
suposa una fita històrica de la nostra democràcia per definir
l'arquitectura institucional de la comunitat autònoma d'acord
amb les aspiracions i la voluntat dels menorquins, eivissencs i
formenterers. Amb aquesta llei s'acabava, a la fi, amb aquell
etern debat de la doble naturalesa -com administració local i
administració autonòmica- de les institucions insulars. La Llei
8/2000 parla dels consells com a institucions autonòmiques i els
atribueix competències "pròpies" front de les competències fins
aleshores "delegades".
Atesa aquesta nova consideració fruit d'un llarg procés de
reivindicació política i social de les illes menors, la mateixa llei
de consells insulars estableix la necessitat d'una legislació
específica sobre el seu finançament definitiu que reculli i faci
efectives les noves potencialitats de les institucions insulars.
Aquesta esmentada llei serà aprovada el 3 d'abril de 2002 sota
la inspiració de tres principis bàsics: l'autonomia financera, la
suficiència financera i el principi de solidaritat. Tres principis
que segueixen sent avui, nou anys després, igual de vigents que
abans però que ara no són la realitat d'allò que reben i gestionen
els consells insulars per complir amb les noves atribucions
competencials.
Han canviat moltes coses des de 2002, com els paràmetres
de població, les necessitats, etc., i sobretot dos elements
absolutament determinants: un nou Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears (2007) i un nou model de finançament autonòmic
(2009). Ambdós aspectes posen de manifest la necessitat urgent
de revisar el finançament dels consells insulars. Una necessitat
que ja preveia la mateixa llei quan a l'article 7 (Durada i revisió)
diu:

La realitat és emperò que aquesta revisió no s'ha portat a
terme i que els recursos econòmics disponibles pels consells
insulars són insuficients per actuar amb autonomia i suficiència
en l'execució de les competències pròpies. És evident que
existeix avui un greu desajust entre la disponibilitat
pressupostària i els serveis i les prestacions que li competeixen.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca, presenta a debat la següent proposta
d'acord:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè en un termini de tres mesos constitueixi una
comissió mixta, entre Govern i consells, per donar compliment
en el menor temps possible a allò que preveu l'article 7 de la
Llei 2/2002, de 3 d'abril, de sistema definitiu del finançament
dels consells insulars, quant a la revisió i l'actualització dels
recursos necessaris per garantir l'autonomia i la suficiència
financeres per exercir les competències pròpies.
Palma, a 16 de juny de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.
El transport aeri és per a les Illes Balears i concretament per
a Menorca, Eivissa i Formentera una qüestió vital, de la qual
depenen els nostres malalts quan han de seguir un tractament
fora de l'illa, els nostres joves quan volen continuar una
formació presencial fora de l'illa d'origen o tot el nostre teixit
productiu que té com a motor central el sector turístic i de
serveis. Les xifres ho posen de manifest. L'aeroport de Menorca,
per exemple, registra un trànsit cada any de quasi dos
milions i mig de passatgers i més de 2.600 tones de mercaderies.
Quasi un 50% del PIB i dels llocs de feina de Menorca els
genera el sector turístic. Efectivament, d'un transport aeri
"digne", com l'ha qualificat la societat menorquina, és a dir d'un
transport amb freqüències i horaris adequats i preus assequibles,
en depèn la vitalitat de cada una de les illes que composen
aquest arxipèlag compartit.
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Avui la realitat quant a la comunicació per avió és molt
distinta. Viatjar de Menorca o Eivissa a Mallorca costa a un
resident uns 115 euros, tot i la declaració d'obligació de servei
públic (DOSP) actual i el descompte del 50%. En canvi al no
resident li pot arribar a costar uns 220 euros. La comunicació de
Menorca o Eivissa amb la península gestionada pel mercat
tampoc no és gens satisfactòria ni en freqüències ni en preus.
Els costs són molt variables però es mantenen dues constants:
una, els preus augmenten a mesura que es redueix el temps
d'anticipació en la compra, fins haver de pagar més de 700 euros
per viatjar a Madrid en situacions d'imprevists o urgències; i
dues, les baixes freqüències i el horaris dificulten la flexibilitat
que necessiten els usuaris illencs. Quant a preus, i segons
estudis del mateix Govern de les Illes Balears, un viatge que té
com origen o destí Eivissa o Menorca costa entorn
del 52% més que fer el mateix recorregut entre dues ciutats
peninsulars. Segons altres fonts, Menorca o Eivissa són unes de
les destinacions turístiques d'accés més car.
En definitiva, la realitat és que avui per avui el transport aeri
tal i com està ordenat entre illes o entre les illes i la península
dificulta i fins i tot ofega la vitalitat empresarial i sociocultural
de les illes afectades. És evident, per tant, que les
institucions públiques no poden quedar al marge i han de donar
resposta a les necessitats plantejades. Cal la intervenció pública,
i aquesta intervenció només és possible si es parteix de la base
que el transport aeri per a les illes de l'arxipèlag balear és una
qüestió d'interès general, consideració aquesta que jurídicament
implica el pronunciament de la institució competent -el Govern
de l'Estat- en forma de declaració d'obligació de servei públic
(DOSP). Però és evident, també, que la declaració de servei
públic no és suficient, com bé ho demostra l'actual situació aèria
entre illes. La intervenció pública va més enllà, i les institucions
europees ja han orientat sobre les fórmules possibles a aplicar
per salvar l'aïllament de territoris aïllats. Tenim múltiples
exemples arreu d'Europa, i ben a prop a Sardenya i Sicília. A tot
Europa s'aplica la declaració de servei públic (Reglament de la
Unió Europea 1008/2008) i els estats hi aporten els recursos
suficients per treure a concurs cada una de les freqüències,
fixant-ne la capacitat, els horaris i els preus.
L'objectiu idò és ben clar: que els ciutadans de les illes i els
visitants a les illes puguin viatjar amb unes condicions de
qualitat i preu equiparables als de la resta de l'Estat. I per
garantir aquest principi d'igualtat d'oportunitats l'Estat ha de
canviar de model d'intervenció pública (de fer DOSP i només
destinar recursos en forma de descompte de resident), i hi ha de
destinar els recursos necessaris per possibilitar concursos
públics viables que donin resposta a les necessitats de les illes.
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1. Revisi i millori l'actual declaració d'obligació de servei públic
dels vols entre illes per garantir un transport aeri a preus no
discriminatoris i amb freqüències adequades.
2. Faci efectiva la declaració d'obligació de servei públic entre
els vols entre les illes i la península.
3. I tregui a concurs públic amb recursos de l'Estat l'explotació
de les freqüències tant dels vols entre illes com entre illes i la
península, amb preus, horaris, períodes d'efectivitat i capacitat
prèviament acordats amb el Govern autonòmic i els governs
insulars a través d'una comissió mixta.
Palma, a 16 de juny de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Composició i membres de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades del Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 50 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades, d'acord amb la relació de membres proposats pels
diferents grups parlamentaris:
Mesa
President:
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Jaume Ferrer i Ribas (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:
Hble. Sr. Joan Manel Martí i Llufriu (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent proposta
d'acord:

Ordre de Publicació
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè en un termini de sis mesos:

B)
Composició i membres de la Comissió de Peticions del
Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 51 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió Peticions, d'acord amb la relació de
membres proposats pels diferents grups parlamentaris:
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Mesa

Presidenta:
Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresidenta:
Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Composició i membres de la Comissió d'Assumptes
Europeus del Parlament de les Illes Balears.
Conformement amb l'establert a l'article 52 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, es publica la composició i els
membres de la Comissió d'Assumptes Europeus, d'acord amb la
relació de membres proposats pels diferents grups
parlamentaris:
Mesa
Presidenta:
Hble. Sra. Nuria Riera i Martos (Grup Parlamentari
Popular).
Vicepresident:
Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

econòmics, el president del Parlament proposa els següents
acords:
1. Ordenació de les despeses.
L’ordenació de les despeses, d’acord amb l’establert a
l’article 32.1.3r. del Reglament del Parlament, correspon a la
Mesa del Parlament. 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 l’esmentat article, la Mesa del
Parlament delega en el president de la cambra la possibilitat
d’ordenar despeses fins al límit de 6.000 i, si bé amb
l’obligació de retre’n 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 imposts;
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 del president, l’anterior delegació
es farà extensiva a favor del vicepresident primer.
2. Ordenació dels pagaments.
La Mesa es dóna per assabentada del fet que el president
delega, per als casos d’absència, en el vicepresident primer la
facultat d’ordenar els pagaments que li ve reconeguda a l’article
33.1 de l’esmentat reglament.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres firmes
conjuntes del president, del lletrat oficial major i de la
interventora. Així mateix, els esmentats càrrecs podran ser
substituïts, respectivament, pel vicepresident primer, el lletrat
Sr. Joan Ferrer i Cánaves i el cap de secció de Pressuposts i
Comptabilitat.
3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons.
L’obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord
exprés de la Mesa del Parlament.
A la Seu del Parlament, a 8 de juny de 2011.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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, 28-03-2007, 10-07-2007 i 17/03/2010, respectant
la seguretat jurídica i l’agilitat que requereixen els temes

Ordre de Publicació
B)
Modificació de la relació de llocs de feina del Parlament de
les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny de 2011, d'acord amb l'establert a l'article 63.2 del
Reglament de la cambra, acorda de modificar la relació de llocs
de feina del Parlament de les Illes Balears, en el sentit de
suprimir la plaça d'administratiu i una de les places de xofer,
ocupades per personal eventual, ambdues adscrites a la
Presidència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència

Ordre de Publicació
C)
Adscripció de diversos diputats al Grup Parlamentari
Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny de 2011, resta assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1735/11, 1736/11, 1737/11, 17389/11 i 1739/11,
presentats per la diputada Sra. Margalida Ferrando i Barceló,
pel diputat Sr. Calors L. Veramendi i Mestre, per la diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, pel diputat Sr. Óscar Fidalgo
i Bestard i pel diputat Sr. Jaime Fernández i Juan,
respectivament, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1740/11, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual comunica l'acceptació de
l'adscripció dels diputats esmentats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Renúncia de diversos diputats a la condició com a tals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juny de 2011, es dóna per assabentada dels escrits que es
relacionen a continuació, admesos per delegació de la
Presidència dia 27 de juny de 2011, mitjançant els quals
diversos diputats del Grup Parlamentari Popular formalitzen la
seva renúncia a la condició com a tals:
• RGE núm. 1777/11, de la diputada Sra. Antònia M.
Estarellas i Torrens.
• RGE núm. 1778/11, del diputat Sr. Federico Sbert i
Muntaner.
• RGE núm. 1779/11, de la diputada Sra. Margalida Ferrando
i Barceló.
• RGE núm. 1780/11, de la diputada Sra. Margaret Mercadal
i Camps.
• RGE núm. 1782/11, de la diputada Sra. Maria Núria Riera
i Martos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Atès que per resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1480/2011, de dia
8 de juny de 2011, el Sr. David Jordi Llobet i Martín fou
ratificat com a personal eventual adscrit al servei del senador
elegit en representació de la CAIB Excm. Sr. Pere Sampol i
Mas amb efectes econòmics i administratius des de dia 8 de
juny de 2011.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 1761/2011, de dia 22
de juny de 2011, l’Excm. Sr. Pere Sampol i Mas comunica el
seu cessament i per tant el cessament com a personal eventual
al seu servei, del Sr. David Jordi Llobet i Martín amb efectes
econòmics i administratius des del dia 22 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. David Jordi Llobet i Martín com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrit al servei del senador elegit en representació de la
CAIB Excm. Sr. Pere Sampol i Mas, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 22 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 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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F)

Ordre de Publicació
G)

Canvi de categoria de personal eventual.

Canvi de categoria de personal eventual.

Resolució de la Presidència

Resolució de la Presidència

Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 13 de juny de 2011,
s’ha nomenat el Sr. Llorenç Garcia i Moll com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 14 de
juny de 2011 i categoria professional assimilada a la d’un
funcionari que ocupi una plaça de cap de negociat, del grup
C1 i nivell 23.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1734/2011, de dia 21 de juny de
2011, solAlicita que amb efectes econòmics i administratius
des de dia 21 de juny de 2011, l’anterior passi a tenir una
categoria professional assimilada a la d’un funcionari que
ocupi una plaça de cap de secció, del grup A2 i nivell 24.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 10 de juny de 2011,
s’ha nomenat la Sra. Sonia Belén Navas i Pérez adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 10 de juny de 2011 i
categoria professional assimilada a la d’un funcionari que
ocupi una plaça de cap de secció, del grup A2 i nivell 24.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1734/2011, de dia 21 de juny de
2011, solAlicita que amb efectes econòmics i administratius
des de dia 21 de juny de 2011, l’anterior passi a tenir una
categoria professional assimilada a la d’un funcionari que
ocupi una plaça de cap de servei, del grup A1 i nivell 26.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:

Resolc:
1. Que el Sr. Llorenç García i Moll, adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular com a personal eventual, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 21 de juny de 2011
passi a tenir una categoria professional assimilada a la d’un
funcionari que ocupi una plaça de cap de secció, del grup A2
i nivell 24.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a al propera sessió 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 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 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

1. Que el Sra. Sonia Belén Navas i Pérez, adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular com a personal eventual, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 21 de juny de
2011 passi a tenir una categoria professional assimilada a la
d’un funcionari que ocupi una plaça de cap de servei, del
grup A1 i nivell 26.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a al propera sessió 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 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 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Nomenament de personal eventual.
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B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1794/2011, de dia 27 de juny de
2011, solAlicita el nomenament de la Sra. Andrea Caicoya i
Menéndez, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular.

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

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 vacants i dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1766/2011, de dia 22 de juny de
2011, solAlicita el nomenament del Sr. Francisco José
Poncell i Cañellas, com a personal eventual adscrit al servei
del Grup Parlamentari Popular.
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. Francisco José Poncell i Cañellas com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C,
nivell 23), adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 23 de
juny del 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 al propera sessió 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 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.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C,
nivell 23), adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 28 de
juny del 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 al propera sessió 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 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 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que:

A la seu del Parlament, a 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la 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 vacants i dotades
pressupostàriament.

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha dues places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels senadors elegits en
representació de la CAIB, vacants i dotades
pressupostàriament.
B. L’Excm. Sr. José M. Rodríguez i Barberà, senador elegit en
representació de la CAIB, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
1800/2011 de dia 27 de juny de 2011, solAlicita el
nomenament del Sr. Francesc Frau i Vallespir, com a
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,
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Resolc:

1. Nomenar el Sr. Francesc Frau i Vallespir com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei del senador elegit en representació de la
CAIB Excm. Sr. José M. Rodríguez i Barberà, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 28 de juny del 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 al propera sessió 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 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 27 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha una plaça amb caràcter de personal
eventual, adscrita al servei dels senadors elegits en
representació de la CAIB, que està dotada
pressupostàriament.
B. L’Excm. Sr. Francesc Antich i Oliver, senador elegit en
representació de la CAIB, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
1805/2011 de dia 28 de juny de 2011, solAlicita el
nomenament del Sr. Jordi Bayona i Llopis, com a 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. Nomenar el Sr. Jordi Bayona i Llopis com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrit al servei del senador elegit en representació de la
CAIB Excm. Sr. Francesc Antich i Oliver, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 28 de juny del 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 al propera sessió 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 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 28 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la 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 vacants i dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1806/2011, de dia 28 de juny de
2011, solAlicita el nomenament de la Sra. Lluïsa Terrasa i
Ventayol, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular.
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. Lluïsa Terrasa i Ventayol com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de juliol 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 al propera sessió 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 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.

BOPIB núm. 5 - 1 de juliol de 2011

79
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, a 28 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

N)
Cessament i nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència

Ordre de Publicació
Atès que:
M)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap de Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, que
actualment resta vacant i està dotada pressupostàriament.
B. Mitjançant escrit amb RGE núm. 1822/2011, de dia 29 de
juny de 2011, el Molt Hble. Sr. President del Parlament de
les Illes Balears, comunica a la Mesa la proposta de
nomenament del Sr. Bartomeu Seguí i Prats, com a cap de
Gabinet de Presidència 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,

A. Mitjançant l'escrit RGE núm. 1807/2011 de dia 28 de juny
de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Popular solAlicita
el cessament de la Sra. Aina A. Coll i Salom com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 30 de
juny de 2011.
B. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap de gestió del Gabinet
de Presidència, amb caràcter de personal eventual, que
actualment resta vacant i està dotada pressupostàriament.
C. Mitjançant escrit amb RGE núm. 1821/2011, de dia 29 de
juny de 2011, el Molt Hble. Sr. President del Parlament de
les Illes Balears, comunica a la Mesa la proposta de
nomenament de la Sra. Aina A. Coll i Salom, com a cap de
gestió del Gabinet de Presidència 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:
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Bartomeu Seguí i Prats com a cap de
Gabinet de Presidència amb caràcter de personal eventual,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 1 de juliol
de 2011, i amb retribucions assimilades a les d'un portaveu
suplent dels grups parlamentaris, i categoria administrativa
assimilada a la d'un funcionari que ocupi una plaça de cap
de servei, del grup A1 i nivell 28.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a al propera sessió 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 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 29 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

1. El nomenament de la Sra Aina A. Salom i Coll com a cap de
gestió del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, amb efectes econòmics i administratius des de dia
1 de juliol de 2011, i amb categoria administrativa
assimilada a la d'un funcionari que ocupi una plaça de cap
de secció, del grup A2 i nivell 24, adscrita al Gabinet de
Presidència; i el cessament previ d'aquesta com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 30 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 al propera sessió 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 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 29 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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