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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de gener de 2010, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 15388/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació de les exempcions del servei de
clavegueram.
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent:
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REGULACIÓ DE LES
EXEMPCIONS DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En concordança amb el que disposa la disposició addicional
sisena del Decret Llei 1/2009 per a l’impuls de la inversió a les
Illes Balears es proposen les següents mesures en relació amb
les exempcions del servei de clavegueram.
En el cas de l’illa de Mallorca, els efectes d’aquesta proposta
s’han d’inserir en el marc de la regulació que estableix la
disposició addicional sisena esmentada, en relació amb
l’agilitació del desenvolupament urbanístic i edificador, la qual
determina que el període de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquest decret llei 1/2009, i a l’efecte de poder solAlicitar la
llicència d’obres d’edificació amb anterioritat a l’acabament de
les obres d’urbanització corresponents, es deixa sense efecte el
punt 1 de la norma 12 del Pla territorial de Mallorca. En tot cas,
l’execució de les obres es durà a terme de manera simultània
amb les d’urbanització, suficientment avalades.
En el cas de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
s’ajustarà al que s’estableixi tant en el planejament urbanístic i
en el d’ordenació territorial com en la legislació urbanística
d’aplicació.
Aquest precepte completa la regulació, ja que preveu una
solució per a la situació dels àmbits de sòl urbà i urbanitzable
executats sense clavegueram i que en l’actualitat estaven
paralitzats per la impossibilitat d’atorgar noves llicències,
certificats de finals d’obra o cèdules d’habitabilitat. En un
context de mesures per a l’impuls de l’economia, la possibilitat
d’atorgar llicències en aquests àmbits serà motiu de
dinamització de les empreses d’un sector especialment castigat
per la crisi; un estímul, no obstant això, que té totes les garanties
ambientals ja que la previsió només afecta sectors amb ús
predominant residencial i de tipologia unifamiliar i sempre hi
haurà un control ex ante de l’administració competent en
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matèria hídrica i un estímul que sobretot es vincula a una
voluntat que es procedeixi a la dotació oportuna de les
infraestructures urbanístiques.
Article únic
Regulació de les exempcions de clavegueram
A les àrees de sòl urbà o urbanitzable d’ús predominant
residencial i de tipologia unifamiliar aïllada que constitueixin o
hagin constituït una unitat d’actuació, un polígon o sector en
què, de conformitat amb el planejament general o amb el seu pla
parcial, no estigui previst que l’evacuació d’aigües residuals es
faci pel sistema de clavegueram es podran atorgar llicències,
certificats de finals d’obra i cèdules d’habitabilitat per a
habitatges unifamiliars aïllats sempre que es prevegin sistemes
provisionals de depuració d’aigües residuals de caràcter
individual, com depuradores d’aigua o fosses sèptiques
estanques i homologades, es donin les condicions i dintre dels
terminis assenyalats següents:
1. Durant el termini d’un any comptador des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei l’únic condicionament per atorgar les
llicències serà disposar de l’informe favorable al qual es fa
referència en aquest precepte. Durant aquest termini els
ajuntament hauran d’aprovar definitivament el projecte
d’urbanització o dotació de serveis que implanti el sistema de
clavegueram, incloent-hi els sistemes generals de depuració.
2. Les obres previstes en l’apartat anterior s’han d’executar i
han d’estar en funcionament abans de dos anys comptadors de
l’entrada en vigor de la llei.
3. En finalitzar el termini de dos anys s’hauran d’haver
connectat al servei de clavegueram totes les edificacions
incloses dins les àrees de sòl urbà o urbanitzable d’ús
predominant residencial i de tipologia unifamiliar aïllada que
constitueixin una unitat d’actuació, polígon o sector.
4. Dins el procediment d’atorgament de noves llicències
d’edificació haurà de constar la conformitat de l’administració
competent en matèria de recursos hídrics. En cap cas no es
podran atorgar les noves llicències d’edificació ubicades en
zones amb risc de contaminació d’aqüífers o risc geològic.
Transcorregut el primer termini d’un any sense que s’hagin
aprovat els corresponents projectes d’urbanització, de dotació
de serveis i de connexió als sistemes generals i en tot cas
després del termini assenyalat de dos anys no es podran atorgar
llicències fins que no s’hagi esmentat la manca del servei de
clavegueram, incloent-hi la connexió de totes les edificacions
compreses dins les àrees esmentades.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin
o hi siguin incompatibles.
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Disposició final primera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions necessàries per al desenvolupament i l’aplicació
d’aquesta llei.

B)

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Després de la celebració de la primera reunió de la Comissió
Interdepartamental de Joventut que va tenir lloc dia 30 de
novembre de 2009, té ja el Govern una data prevista per a
l'aprovació del II Pla Jove?

Palma, 18 de desembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 17 de desembre de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Ordre de Publicació
RGE núm. 15370/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
campanya "Compromís contra el racisme". (Mesa de 13 de
gener de 2010).
RGE núm. 15409/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprovació del Pla Jove. (Mesa de 13 de gener de 2010).
RGE núm. 15410/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones que assistiren al Saló Nàutic de París. (Mesa de 13
de gener de 2010).
RGE núm. 15411/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de l'assistència a la Fira Nàutica de París. (Mesa de
13 de gener de 2010).
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones varen anar amb càrrec al Govern al Saló
Nàutic de París que va tenir lloc entre els dies 4 i 13 de
desembre?
Palma, a 16 de desembre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de l'assistència a la fira nàutica
celebrada a París entre els dies 4 i 13 de desembre d'enguany?
Palma, a 16 de desembre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Quin cost té per a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració la campanya publicitària "Compromís contra el
racisme"?
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 15459/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a construcció d'una nova escola a Son Macià
(Manacor), amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 13 de gener de 2010).
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Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Així doncs, els centres emissors de TV existents amb
tecnologia analògica eren TRES a tota Menorca. Ara, amb la
TDT, són NOU:
•
•
•

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

•
•
•
•
•
•
•
•

Exposició de motius
Tal com ja va proposar a les esmenes presentades a la Llei
de pressuposts per l’any 2010, davant la necessitat d’una nova
infraestructura educativa reclamada per l’Ajuntament de
Manacor de manera reiterada i amb el suport tant de la
comunitat educativa com dels pares dels alumnes del nucli de
Son Macià, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei

El Toro.
Ferreries.
Ciutadella II (tancat per la construcció del nou centre a
S'Enclusa).
Nou centre a Son Bou (Alaior).
Nou centre a S'Enclusa (a Ferreries, per cobrir
Ciutadella).
Nou centre a Binibèquer Nou (a Sant Lluís).
Nou centre a Punta Prima (a Sant Lluís).
Nou centre a Punta Prima (a Sant Lluís).
Nou centre a Cala Morell (a Ciutadella).
Nou centre a Es Murtar (Maó).
Nou centre a S'Algar.

Això significa que s'ha millorat clarament la cobertura de
televisió a Menorca, passant d'un 98% amb l'analògica, a un
99,4% amb la TDT.
Encara així, el Govern estudia la possibilitat d'instalAlar nous
centres emissors a Menorca per donar cobertura a petites zones
amb problemes com a:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins l’any 2010 habiliti la partida pressupostària
adient per tal d’iniciar dins l’exercici del 2010 la construcció de
l’escola Pere Garau de Son Macià al municipi de Manacor.
Palma, a 29 de desembre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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•
•

Sant Tomàs.
Cala Blanca.

Però hi ha més, la voluntat de totes les institucions d'arribar
al cent per cent de cobertura de televisió gratuïta va aconseguir
la consecució de la TDT a través de satèlAlit, és a dir, l'autèntica
universalització del senyal de televisió a tota Espanya. Per tant,
també a tota Menorca.
Pel que fa a l'oferta de canals de TDT en llengua àrea
catalana i caben les següents consideracions:

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

•

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 5274/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a recepció
canals de televisió a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny
de 2008).
Quines actuacions ha portat a terme el Govern des de juliol
del 2007 fins avui per tal d'assegurar la recepció normal a
l'illa de Menorca dels canals de ràdio i televisió que emeten a
tota l'àrea lingüística catalana?
El Pla de transició cap a la TDT que dirigeix el Govern
d'Espanya i que va suposar "l'apagada analògica" de la televisió
a Menorca el passat mes de juny, implicava l'obligació, entre
altres qüestions, d'iniciar emissions en digital a cada centre
emissor existent en aquells moments, que emetien en la
tecnologia analògica de sempre.
El Govern del CIMe i el Govern de les Illes Balears varen
prendre la decisió d'aprofitar la transició a la TDT per millorar
la cobertura de televisió a Menorca, ampliant-la a zones on no
es rebia el senyal o es feia amb dificultats i baixa qualitat.

•

Està assegurada la recepció a Menorca, evidentment, de les
emissions de l'Ens de Ràdio Televisió de les Illes Balears,
IB3, que ara com ara suposen un canal de televisió i un altre
de ràdio.
El Govern de les Illes Balears i IB3 mantenen un acord amb
la Generalitat de Catalunya i TV3 per emetre, de moment,
dos canals de la seva oferta: TV3cat i el 3/24.

És a dir, l'oferta de canals de televisió de l'àrea de llengua
catalana que s'emeten a dia d'avui a l'illa de Menorca són tres:
IB3, TV3cat i 3/24. A més, el Govern manté converses amb la
Generalitat catalana per afegir el canal 33 a l'oferta de Balears.
Palma, 11 de gener del 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 12113/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
compliment del que disposa el Reglament del Parlament en
relació amb la documentació solAlicitada pels diputats. (BOPIB
núm. 93, d'11 de setembre de 2009).
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Considera el conseller de Presidència que ha tramès al
diputat sotasignant d'aquesta petició tots els documents que
obren en el seu poder i que varen ser solAlicitats mitjançant
preguntes RGE núm. 8861, 8934, 9018, 9019 i 9181/08?
Sí. Us remet a la resposta donada a les solAlicituds de
documentació RGE núm. 8861, 8934, 9018, 9019 i 9181/08, que
va tenir entrada al Registre del Parlament amb data de 21 d'abril
de 2009 i número de registre 7144/09.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 14355/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nombre de
primeres visites d'oncologia. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).
Quin ha estat el nombre de primeres visites d'oncologia
durant els anys 2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears?
Especificau-ne la resposta per illes.

Palma, 4 de gener de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Primeres visites d'oncologia
Mallorca

Menorca

HCM

Ordre de Publicació

2007

1.169

240

199

A la pregunta RGE núm. 12453/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cost nova
programació setembre 2009 IB3 Ràdio (II). (BOPIB núm. 95
de 25 de setembre de 2009).

2008

1.396

295

373

2009 (gener-octubre)

1.381

232

421

C)

Palma, 22 de desembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin cost paga IB3 Ràdio per colAlaboracions alienes i per
quins conceptes?
IB3 Ràdio paga com a mitjana mensual actualment 5.100
euros per colAlaboracions alienes en concepte de:
• ColAlaboracions a informatius.
• ColAlaboracions a esports.
• ColAlaboracions a programes.
Santa Ponça, 7 de gener del 2010.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 14356/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nous casos de
càncer a les Illes Balears. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).
Quin ha estat el nombre de nous casos de càncer detectats
els anys 2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears? Especificau-ne
la resposta per illes.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 12833/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a aportacions
econòmiques a equips de futbol. (BOPIB núm. 98 de 9
d'octubre de 2009).

D'acord amb els registres de diagnòstics hospitalaris, el
nombre de càncers diagnosticats en hospitals públics els anys
2007, 2008 i 2009 (de gener a juny) és de 12.886 a Mallorca,
938 a Menorca i 1.329 a Eivissa i Formentera.
Palma, 22 de desembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Per quins motius IB3 Televisió fa aportacions econòmiques
anuals als equips de futbol balears de 2a i 3a divisió i no en fa
als equips de bàsquet de la lliga femenina nacional?
La principal finalitat dels mitjans de comunicació que
integren l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears és
oferir una programació de proximitat que sigui d'interès dels
ciutadans de les Illes Balears.
És competència d'altres organismes públics subvencionar
l'activitat dels equips esportius de la nostra comunitat autònoma.
Santa Ponça, 7 de gener del 2010.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 14357/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nombre de
visites successives d'oncologia. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).
Quin ha estat el nombre de visites successives d'oncologia
durant els anys 2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears?
Especificau-ne la resposta per illes.

BOPIB núm. 112 - 15 de gener de 2010
Successives visites d'oncologia
Mallorca

Menorca

HCM

2007

17.162

2.468

4.388

2008

18.137

3.179

4.698

2009 (gener-octubre)

16.048

3.667

4.298

Palma, 22 de desembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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La iniciativa de traspàs de funcions i serveix en matèria de
joventut i lleure, que fou aprovada pel Consell de Govern en la
sessió duta a terme dia 13 de març de 2009, va ser presa en
consideració per unanimitat en el ple de la Comissió Mixta de
transferències Govern-consells insulars de dia 20 de maig de
2009. En la mateixa sessió es va acordar el nomenament de la
corresponent ponència, de la qual formen part representants de
els administracions autonòmica i insular, que en aquests
moments està ultimant la proposta del text articulat preliminar
de traspàs de funcions i serveis en matèries indicades, la qual
s'espera que estarà enllestida durant el mes de gener de 2010.
Palma, 29 de desembre de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 14358/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a sessions de
quimioteràpia realitzades a les Illes Balears. (BOPIB núm.
106, de 27 de novembre de 2009).
Quin ha estat el nombre de sessions de quimioteràpia
realitzades a les Illes Balears durant els anys 2007, 2008 i
2009 a les Illes Balears? Especificau-ne la resposta per illes.
El nombre de sessions de quimioteràpia que s'han realitzat
durant els anys 2007, 2008 i 2009 (de gener a octubre) ha estat
de 47.385 a Mallorca, 8.705 a Menorca i 7.225 a Eivissa.
Palma, 22 de desembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 15164/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost del Festival
Internacional de Cinema de Mallorca. (BOPIB núm. 107, de 4
de desembre de 2009).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 15418/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la
cambra.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de gener de 2010, conformement amb el que disposa l'article
176 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la
cambra, per tal d'informar sobre el contingut de la IV
Conferència de presidents de les comunitats autònomes que es
va dur a terme a Madrid dia 14 de desembre de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Quin cost tendrà el Festival Internacional de Cinema de
Mallorca (MAIFF) recentment presentat pel Govern?
La Conselleria d'Educació i Cultural del Govern de les Illes
Balears no ha presentat cap festival internacional de cinema a
Mallorca i per tant, desconeix el seu cost.
Palma, 21 de desembre de 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 15223/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Sandra Morell i Cuart, relativa a traspàs de
competències. (BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de 2009).
Ha elaborat ja la Comissió Mixta de transferències
Govern-consells insulars, una proposta preliminar de traspàs
de competències de joventut al Consell Insular de Mallorca?

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Correcció d’errades de la Llei 8/2009, de 16 de desembre,
de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de
la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior.
Havent advertit diverses errades a la Llei 8/2009, de 16 de
desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a la
transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, es procedeix a la seva correcció en
el sentit següent:
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1) A l’article 2 s’ha d’afegir a continuació de l’apartat a), en
punt i a part, la següent expressió:
“Se suprimeix l’apartat c) del punt 2 de l’article 11
de la Llei 11/2001, el qual queda sense contingut.”
2) A l’article 34 l’expressió “disposició addicional quarta” s’ha
de substituir per:
“disposició addicional sisena”.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Bartomeu Vicens
i Mir.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de gener de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 15398/09, presentat pel diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual renuncia
a la condició de diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Manteniment d'interpelAlacions per al proper període de
sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de gener de 2010, conformement amb l'establert a l'article
151.3 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 15408/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
accepta el manteniment per al proper període de sessions de les
interpelAlacions següents:
•

•

•

•

•

•

RGE núm. 13271/09, relativa a pagament de les
subvencions a entitats sense ànim de lucre de l'àmbit
sociosanitari (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13900/09, relativa a mesures adoptades pel
Govern per fer front a la difícil situació turística (BOPIB
núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).
RGE núm. 14111/09, relativa a nou model econòmic
proposat pel Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 104,
de 13 de novembre de 2009).
RGE núm. 14342/09, relativa a política legislativa del
Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14514/09, relativa a projectes desenvolupats en
virtut de l'aplicació del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener,
de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència (BOPIB núm.
107, de 4 de desembre de 2009).
RGE núm. 15277/09, relativa a política del Govern en
matèria de protecció d'espais naturals (BOPIB núm. 108,
d'11 de desembre de 2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Miquel Gascón i
Mir.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de gener de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 22/10, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
renuncia a la condició de diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la prova
selectiva de la convocatòria per a la funcionarització de la
plaça de netejadora amb caràcter de contractada laboral de
caràcter fix.
Resolució del tribunal
Tot d’acord amb l’aprovat dia 13 de gener de 2010 pel
tribunal que ha de jutjar les proves selectives convocades per
cobrir mitjançant oposició una plaça d’auxiliar d’oficis i serveis
del cos d’oficis i serveis del Parlament de les Illes Balear, en
relació amb la convocatòria publicada al BOPIB núm. 109, de
dia 18 de desembre de 2009, i tal com es disposa a la base
tercera, per la present resolució es fa públic al tauler d’anuncis
de la Cambra i així mateix se n’ordena la publicació al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears:
1. La llista definitiva d'admesos:
María José Moral Moreno.
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2. La llista definitiva d'exclosos:
Cap.
3. La realització de la prova selectiva prevista a la base
cinquena de la convocatòria s’efectuarà el dimecres dia 3 de
febrer de 2010, a les 11.00 hores, a la sala groga del Parlament
de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 13 de gener de 2010.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez Bestard.
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