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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de desembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9843/08, relativa a formació professional, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de

les Illes Balears que posi en marxa una iniciativa per tal d’oferir
als alumnes dels cicles formatius de grau superior, previ acord
amb les patronals, l’alternativa de comptabilitzar els estudis
amb la possibilitat a treballar a mitja jornada en l’ofici que estan
estudiant dins les aules mitjançant contractes a temps parcial
subscrits per empreses del sector.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subscriure convenis amb empreses públiques i
privades per tal de fer efectiva la iniciativa d’oferir contracte als
alumnes d’alguns cicles formatius de grau superior."

A la seu del Parlament, 9 de desembre del 2008.
El secretari en funcions:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la política de colAlaboració amb els municipis en matèria
de dotació de vehicles per a les policies locals dels ajuntaments
de les Illes Balears (RGE núm. 9777/08).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
del 2008, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior qui, acompanyada del director general
d'Interior, de la directora general d'Emergències, de la secretària
general de la conselleria, de la cap de Gabinet, del cap de
l'Institut de Seguretat Pública i de la cap de l'Àrea de
Coordinació de Policies Locals, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior i de

l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre la situació del
vaixell Don Pedro (RGE núm. 9777/08).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
del 2008, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, els quals, acompanyats del director general d'Interior,
de la directora general d'Emergències, de la secretària general
de la conselleria, de la cap de Gabinet, del cap de l'Institut de
Seguretat Pública i de la cap de l'Àrea de Coordinació de
Policies Locals; del director general de Biodiversitat i del cap
de Relacions Institucionals, respectivament, informaren sobre
el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució dels accidents laborals a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa (RGE núm. 8021/08).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de desembre del 2008, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada de la directora general de Salut
Laboral i de la cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 11730/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguiment i revisió de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears. (Mesa de 10 de desembre del
2008).
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Palma, a 10 de desembre del 2008.
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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el seguiment i la revisió de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears.

Interessats a conèixer quin és el seguiment i la revisió que
fa el Govern de les Illes Balears de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació amb la política d'aquest pel que
fa al seguiment i a la revisió de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears.

Palma, a 1 de desembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 11808/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9592/08, relativa a
competències de les Illes Balears en matèria de ports. (Mesa de
10 de desembre del 2008).

Palma, a 10 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9592/08,
relativa a competències de les Illes Balears en matèria de ports,
la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i remetre al Parlament, d’acord amb el que es preveu a l’article
172 del nostre reglament i abans del proper 28 de febrer del
2009, un programa d’actuacions o una proposta equivalent per
tal de negociar amb el Govern de l’Estat:

a) Que la nostra comunitat autònoma assumeixi les següents
competències en matèria de ports:

1. Les de tots els espais de les nostres illes destinats a usos
nàutics esportius i pesquers que encara no estan transferits,
inclosos els ubicats dins les zones de servei dels ports
actualment d’interès general del sistema portuari de l’Estat
a les Illes Balears.

2. Els ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia, prèvia la
desclassificació com a port d’interès general en atenció a la
major rellevància de la seva funció en el sistema portuari de
les Illes Balears que en l’estatal.

b) Implantar un sistema d’harmonització entre els objectius
de la legislació de Ports de l’Estat i els de les lleis de ports
autonòmiques per tal que, en el nostre cas, els objectius, les
estratègies de competitivitat, l’organització i la prestació de
serveis, les tarifes i els cànons i, en general, el funcionament i
la gestió del port de Palma de Mallorca, operin prioritàriament
i necessàriament a favor de l’interès general de les Illes Balears.

Palma, a 5 de desembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 11729/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures contra la violència de gènere. (Mesa de 10
de desembre del 2008).

RGE núm. 11747/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou impuls de l'educació per a la salut en els centres
escolars. (Mesa de 10 de desembre del 2008).

Palma, a 10 de desembre del 2008.
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 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 Ple.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari Popular vol reiterar el seu ferm
compromís en la lluita contra una de les pitjors xacres que
sofreix la nostra societat i que desgraciadament costa la vida
anualment a desenes de dones. En el que va d’any, s’han
registrat 60 morts per violència de gènere; 13 havien formulat
en algun moment una denúncia contra el seu maltractador i 10
tenien alguna mesura de protecció en el moment en què es va
consumar el crim.
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Els poders públics, les institucions, les associacions i els
ciutadans s’han d’involucrar de manera conjunta en la lluita
contra el maltractament que sofreixen moltes dones. No podem
consentir que la violència de gènere cada vegada vagi a més al
nostre país. Només l’any 2007 es va saldar amb 72 morts per
violència de gènere, la pitjor dada des que existeixen
estadístiques, 4 morts més que a l’any 2006 i 12 més que a l’any
2005.

La legislatura anterior es va saldar amb l’esgarrifosa xifra de
280 dones mortes, gairebé 50 més que en la última legislatura
del govern popular malgrat que es van prendre mesures per
combatre aquesta xacra, per exemple l’aprovació de la Llei de
protecció integral contra la violència de gènere, però el resultat
va ser desolador, manquen mitjans, recursos i el seu
funcionament és manifestament millorable, recaient tot el pes en
les comunitats autònomes i en els ajuntaments.

Successius informes, com el del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, l’Informe anual del Defensor del Poble o el
d’Amnistia Internacional reflecteixen la frustració de les
expectatives generades per la llei, les seves debilitats i, com
després de quatre anys des de la seva entrada en vigor, les dones
no estan més protegides ni se senten més ben ateses per les
administracions públiques.

Actualment hi ha dèficit de policies, de jutjats exclusius de
violència de gènere i els jutjats compartits es mostren
desbordats amb el nombre de casos de violència de gènere; la
trista realitat indica que tres anys després de l’entrada en vigor
de la Llei integral contra la violència de gènere, el 30% de les
72 dones assassinades el 2007 havien denunciat el seu agressor
i només el 4,6% de les que havien solAlicitat una ordre de
protecció la va aconseguir.

Pel que respecta a l’illa d’Eivissa, el jutjat no especialitat
que instrueix causes relacionades amb la violència sobre la dona
va rebre un total de 554 denúncies de caràcter penal durant els
deu primers mesos de l’any, xifra superior a la registrada en el
mateix període corresponent als anys 2006 i 2007
respectivament. L’última estadística del Jutjat d’Instrucció
número 4 d’Eivissa, relativa al tercer trimestre de l’any, indica
que de les 141 denúncies rebudes, 90 corresponien a presumptes
delictes de lesions i maltractaments, 34 a delictes contra la
llibertat, 7 a delictes contra els drets i deures familiars, 6 a faltes
per vexacions, 2 a delictes contra la llibertat i indemnitat
sexuals i altres dues denúncies per dues faltes no precisades.

El Govern només ha creat, des de l’aprovació de la Llei
integral de violència de gènere el desembre del 2004, 83 jutjats
especialitzats en violència sobre la dona -òrgans amb personal
tècnic que s’encarreguen exclusivament d’aquesta matèria. La
resta dels jutjats que tramiten aquests procediments -375-, entre
aquests els jutjats d’Eivissa, s’han vist obligats a tramitar
aquests assumptes juntament amb la resta d’assumptes penals i
civils que els corresponen per repartiment. Són els anomenats
jutjats compatibles, molts d’ells infradotats en relació amb la
ingent càrrega de treball que suporten.

L’article 43 de la Llei integral obliga el Govern a crear en
cada partit judicial “un o més jutjats de violència sobre la dona”.
No obstant això, el passat 10 de novembre el Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears va confirmar que els tres nous
òrgans judicials que el Ministeri de Justícia té previst obrir
s’ubicaran a la ciutat de Palma. Aquest anunci ha causat

malestar entre el personal funcionari dels jutjats que han
manifestat la seva decepció per la situació que actualment
suporten.

D’altra banda, l’Associació de dones progressistes d’Eivissa,
en relació amb aquest mateix assumpte, manifestava que
aquesta circumstància era susceptible de provocar el retard i la
falta d’atenció a les víctimes de la violència de gènere.

I, finalment, el Consell d’Eivissa lamentava que el ministeri
ignorés aquesta necessitat. Per aquesta raó ha remès una carta
al ministre de Justícia, Sr. Mariano Fernández Bermejo, en la
qual li solAlicita que reconsideri “la creació d’un jutjat específic
de violència de gènere per al Partit judicial d’Eivissa i
Formentera, tenint en compte, entre altres coses, tant el nombre
d’expedients tramitats com la particularitat del fet insular”.

Pel que fa a l’illa de Menorca, les denúncies per
maltractaments en l’àmbit familiar han baixat un 20% en els dos
últims anys. Si el setembre del 2006 hi havia una mitjana de 221
querelles anuals, el setembre d’aquest any la taxa es va situar en
176. Es tracta d’un descens que ja es va detectar el mateix mes
de l’any 2007 quan l’índex estava en 191, dades esperançadores,
però que no ens han de fer baixar la guàrdia.

És per tot això que, considerant la gravetat de la situació i la
necessitat immediata d’adoptar noves mesures que incideixin
d’una forma més eficaç en la desaparició de la violència de
gènere a les Illes Balears i, en particular, la necessitat de dotar
als jutjats de les illes menors, especialment als d’Eivissa i
Formentera, amb un jutjat especialitzat en violència domèstica,
el Grup Parlamentari Popular sotmet a la consideració del Ple
l’aprovació dels següents acords:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Estat que dediqui els recursos econòmics necessaris i
imprescindibles per al ple desenvolupament i execució de la
Llei integral de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que incrementi en el conjunt de les Illes Balears el
nombre d’efectius que integren les unitats policials creades per
combatre la violència de gènere (UPAP) dedicades
exclusivament a la protecció de la dona víctima de violència
domèstica, incidint especialment que estiguin formats per a
aquestes tasques i en comunicació directa, permanent i
personalitzada amb les víctimes reals o potencials.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear als jutjats de les illes menors i en especial als
jutjats d’Eivissa i Formentera jutjats especialitzats en violència
de gènere, a dotar-los dels mitjans materials i humans necessaris
per garantir el seu efectiu funcionament i complir així amb el
mandat legal que li imposa la Llei integral de mesures de
protecció contra la violència de gènere.

Palma, a 1 de desembre del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
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La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La salut és un dels béns més preuats durant tota la nostra
vida. Per això és important conèixer els mecanismes que
regeixen el creixement i el desenvolupament així com els hàbits
que incidiran directament en la salut, als efectes d’influir-hi
activament i de manera positiva.

Des de la infància i al llarg de la joventut es van adquirint no
només coneixements, sinó també habilitats i actituds que
influiran en la promoció, el manteniment i la recuperació de la
salut en qualsevol etapa de la vida. Concretament les primeres
etapes de la vida són crucials, perquè els coneixements, les
habilitats i les actituds apresos es fan permanents al llarg de tot
el cicle vital.

Els centres educatius ofereixen un àmbit d’actuació
preferent per afavorir la aprehensió d’hàbits de vida saludable,
així com de respecte i convivència. Per això és necessari que
aquests centres educatius tenguin al seu abast els oportuns
mecanismes de suport al personal docent.

El dia 29 de juny del 2002 el Consell de Govern acordava
desenvolupar programes d’educació per a la salut a tots els
centres educatius de les Illes Balears, i es proposava la creació
d’una comissió permanent de tècnics d’ambdues conselleries
perquè proposessin els requisits i els criteris tècnics generals de
l’educació per a la salut.

Per aquests motius es presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’educació per a la salut als centres
educatius, procurant que aquests centres tenguin al seu abast els
oportuns mecanismes de suport al personal docent, i a recuperar
la comissió permanent de tècnics de les dues conselleries
implicades.

Palma, a 17 de novembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 11703/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació del servei d'UVI mòbils a l'illa d'Eivissa, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 10 de desembre del 2008).

RGE núm. 11745/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa
de 10 de desembre del 2008).

Palma, a 10 de desembre del 2008.
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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de les
diputades d'Eivissa pel Canvi, Marián Suárez i Ferreiro i
Esperança Marí i Mayans, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Actualment el 061 d’Eivissa compta amb dues UVI mòbils,
una amb la seva base a Eivissa i que dóna servei les 24 hores, i
una a Sant Antoni amb un servei de 12 hores.

Aquest servei és insuficient si tenim en compte el nombre de
targetes sanitàries (148.000) i la dispersió geogràfica. Valgui
com a exemple comparatiu que l’illa de Menorca, amb només
92.000 targetes, disposa de dues UVI mòbils les 24 hores.

La Conselleria de Salut, amb molt bon criteri, va decidir
l’ampliació del servei de la segona UVI mòbil (Sant Antoni) a
les 24 hores durant l’època d’estiu, de l’1 de juny al 30 de
setembre. Durant aquest període es varen dur a terme més de
300 actuacions, gairebé la meitat en servei nocturn. Així mateix,
i en el context de dificultats econòmiques que estam vivint, l’Ib-
salut ha consignat al pressupost del 2009 una partida per tal
d’augmentar aquest servei quatre mesos més. 

És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a garantir que el 061 de l’illa d’Eivissa disposi de
dues UVI mòbils durant 24 hores tot l’any a partir del 2010.

La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable del diputat
d'Unió Mallorquina, Josep Melià i Ques, presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Exposició de motius

La malària és una de les principals causes de mort i malaltia
a tot el món, especialment en els països en desenvolupament.
Afecta a un 40% de la població mundial, posant a 3.200 milions
de persones en risc a 107 països. 

Aproximadament, uns 500 milions de casos de malària
anuals provoquen fins a 3 milions de morts, de les quals a
l’entorn d’un 90% tenen lloc a l’Àfrica Subsahariana, essent la
població més vulnerable els nens menors de 5 anys i les dones
embarassades. 

L’impacte de la malària no se sent només en termes de
sofriment humà i com a causa de mort, sinó també pel
significatiu cost i per la càrrega econòmica que suposa tant per
a les famílies com per a l’economia de cada estat. La malària
retarda el creixement i el desenvolupament econòmic i perpetua
el cicle viciós de la pobresa.

És àmpliament reconegut que el control de la malària forma
part integral d’una estructura de desenvolupament, l’eix del qual
és la reducció de la pobresa. Per tant, la malària i el seu control
juguen un paper crucial en la capacitat d’aconseguir els
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especialment aquells relacionats amb la salut, l’educació i els
nivells de pobresa.

Malgrat els esforços d’investigació realitzats durant dècades,
encara no s’ha trobat una vacuna eficaç contra la malària per a
l’ús humà. No obstant això, existeixen determinades mesures
per al seu tractament, prevenció i control molt eficaces i de baix
cost que són impulsades per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i organitzacions colAlaboradores compromeses amb la
salut i el desenvolupament de les regions on la malaltia és
endèmica: des de l’educació sanitària, les campanyes de
formació, la distribució de mosquiteres tractades amb
insecticides i el tractament preventiu de les gestants al
diagnòstic precoç i l’accés a medicaments i a teràpies
combinades.

Molts sistemes sanitaris nacionals dels països on la malària
és endèmica continuen essent fràgils, insensibles, injustos i fins
i tot insegurs. Els sistemes sanitaris enfortits amb un
finançament sostenible són fonamentals per tractar la malària
amb eficàcia.

Per aquests motius, Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar donant suport a les iniciatives per al
control de la malària ja que des del Govern es prepara el
Memoràndum per participar a la Trobada dels Fons Global
contra la SIDA, la tuberculosi i la malària a celebrar dins l’any
2009.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar donant suport al Pla de cooperació a fi
i efecte de mantenir el suport a la campanya de sensibilització
i informació en matèria de control de la malària als països on la
malaltia està més difosa d’acord amb el compliment dels
Objectius del MilAleni (ODM). 

Palma, 4 de desembre del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4787/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de desembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11800/08, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
adequació de la Llei 1/91, de 20 de març, de creació del Catàleg
d'arbres protegits de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm.
45, de 13 de juny d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència, per resolució del dia 3 de setembre
de 2008, comunicada mitjançant l’escrit amb RGS núm.
9374/08 de dia 4 de setembre de 2008,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Patricia Moreno
Ruiz-Olalde com a personal eventual amb categoria
d’administrativa de cap de negociat (assimilada grup C, nivell
23), adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular.
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Atès l'escrit amb RGE núm. 11731/08 de dia 3 de desembre
de 2008, mitjançant el qual la portaveu del Grup Parlamentari
Popular solAlicita el cessament d'aquesta amb efectes econòmics
i administratius des de dia 5 de desembre de 2008.

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. Patricia Moreno Ruiz-Olalde, com
a personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23), adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 5 de desembre de 2008.

2. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

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 de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
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 4 de desembre de 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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