
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 26 de maig de 2015 VIII legislatura Núm. 197  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

A) Validació del Decret llei 1/2015, de 10 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la demarcació
hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears. 12830

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de funcionari de carrera del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears. 12830

B) Nomenament de funcionari de carrera del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears. 12830

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 196, de 24 d'abril de 2015 12831



12830 BOPIB núm. 197 - 26 de maig de 2015

1. PLE DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret llei 1/2015, de 10 d’abril, pel qual

s’aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la
demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears.

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 d'abril de 2015, després del debat
corresponent, validà el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionari de carrera del cos d'uixers del

Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència
 

Atès que a la relació de llocs de feina hi figuren, d’entre
altres dues places d’uixers vacants i dotades pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 185, de dia 6 de febrer de 2015, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir dues places d’uixers del cos
d’uixers per concurs oposició en torn lliure, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 4 de febrer de
2015.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents, mitjançant resolucions de dia 23 d’abril i de dia
7 de maig de 2015, ha fet pública la llista definitiva amb la
qualificació final dels aspirants seleccionats i proposats.

Atès que la persona que ha superat les proves selectives i ha
obtingut la plaça convocada reuneix els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, per ser nomenat funcionari de
carrera del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa a la sessió celebrada dia 21 de maig de
2015, aprovà el nomenament com a funcionari de carrera del
cos d’uixers del Sr. Alejandro Juliá i Rigo; en ús de les facultats
previstes a l’article 15 de l’Estatut del Personal al servei del
Parlament de les Illes Balears,  

Resolc:

1. Nomenar-lo com a funcionari de carrera del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears (grup C, subgrup C2, nivell
16); amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de
juny de 2015, data en la qual es formalitzarà la presa de
possessió.

2. El seu cessament com a funcionari interí del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 de maig de 2015.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació
de la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la
Llei 30/1992, de 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 a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució.

A la seu del Parlament, a 22 de maig de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de funcionari de carrera del cos d'uixers del

Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència
 

Atès que a la relació de llocs de feina hi figuren, d’entre
altres dues places d’uixers vacants i dotades pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 185, de dia 6 de febrer de 2015, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir dues places d’uixers del cos
d’uixers per concurs oposició en torn lliure, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 4 de febrer de
2015.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents, mitjançant resolucions de dia 23 d’abril i de dia
7 de maig de 2015, ha fet pública la llista definitiva amb la
qualificació final dels aspirants seleccionats i proposats.

Atès que la persona que ha superat les proves selectives i ha
obtingut la plaça convocada reuneix els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, per ser nomenat funcionari de
carrera del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa a la sessió celebrada dia 21 de maig de
2015, aprovà el nomenament com a funcionari de carrera del
cos d’uixers del Sr. Antoni Salamanca i Pericàs; en ús de les
facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del Personal al
servei del Parlament de les Illes Balears,  
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Resolc:

1. Nomenar-lo com a funcionari de carrera del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears (grup C, subgrup C2, nivell
16); amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de
juny de 2015, data en la qual es formalitzarà la presa de
possessió.

2. El seu cessament com a funcionari interí del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 31 de maig de 2015.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació
de la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la
Llei 30/1992, de 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 a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució.

A la seu del Parlament, a 22 de maig de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 196, de 24 d'abril de
2015.

-  Pàg. 12701. Entre les iniciatives RGE núm. 3776/11 i
3780/11, s'hi han d'afegir les següents:

.- RGE núm. 3777/11, del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamacions als
hospitals Son Espases, Son Llàtzer, Inca, Manacor, Mateu
Orfila i Can Misses (BOPIB núm. 16, de dia 14.10.11).
.- RGE núm. 3778/11, del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia del
projecte de l'Institut de Diagnòstic Biomèdic (BOPIB núm.
16, de dia 14.10.11).
.- RGE núm. 3779/11, del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió/cessament
del Dr. Ricardo Ortega (BOPIB núm. 16, de dia 14.10.11).

-  Pàg. 12714. Entre les iniciatives RGE núm. 10927/12 i
10993/12, s'hi ha d'afegir la següent:

.- RGE núm. 10965/12, del Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a béns immobles
de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
(BOPIB núm. 82, de dia 18.01.12).

-  Pàg. 12722. Entre les iniciatives RGE núm. 8206/13 i
8219/13, s'hi han d'afegir les següents:

.- RGE núm. 8211/13, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'IBAVI (IV). (BOPIB núm. 109, de dia
26.07.13).
.- RGE núm. 8215/13, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut Balear de la Natura  (IV).
(BOPIB núm. 109, de dia 26.07.13).

-  Pàg. 12730. Entre les iniciatives RGE núm. 2818/14 i
3077/14, s'hi ha d'afegir la següent:

.- RGE núm. 2941/14, del Sr. David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a sistema dunar de Camp
de Mar (BOPIB núm. 145, de dia 04.04.14).

-  Pàg. 12731. Entre les iniciatives RGE núm. 3972/14 i
4033/14, s'hi ha d'afegir la següent:

.- RGE núm. 4032/14, del Sr. David Abril i Hervás, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Ministeri d'Indústria i
Turisme i alAlegacions Cairn Energy (1) (BOPIB núm. 147,
de dia 16.04.14).

- Pàg. 12764. Preguntes amb solAlicitud de resposta per escrit.
On diu: RGE núm. 1107/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1507/15, ...

- Pàg. 12800. SolAlicituds de documentació.
On diu: RGE núm. 6754/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 6754/13, ...

- Pàg. 12801. SolAlicituds de documentació.
On diu: RGE núm. 8798/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8798/13, ...
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