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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 15280/09, relativa a política d'immigració, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l'Estat a reconèixer la població real a les Illes Balears a l'hora
d'establir els convenis marc pressupostaris amb les comunitats
autònomes en matèria d'integració i d'acollida de la població
immigrant.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar reglamentàriament al Pacte per
l'ocupació, l'organització i la convocatòria de la submesa de la
immigració, recollint així la voluntat dels sindicats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar elaborant campanyes de sensibilització
que garanteixin la convivència, especialment cap a les famílies
i els joves, i que no estableixin perjudicis cap a la població
d'acollida. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la Comissió interdepartamental per a la
immigració, d'acord amb el que estableix en el seu decret quant
al període mínim de sessions.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar facilitant espais que garanteixin
l'activitat consular."

A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 14514/09,
del Grup Parlamentari Popular, 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.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Miquel Ferrer i Viver.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari Mixt i l'Hble. Sr.
Joan Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Pastor i Cabrer i Miquel Ferrer i Viver.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 292/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a distribució de recursos econòmics a
instalAlacions esportives. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 293/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb el sector hoteler d'Eivissa.
(BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 294/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respecte al Parlament en el codi
ètic del Govern. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 295/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment de les persones en atur
a les Illes Balears. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 296/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prescripció d'una infracció greu
a la pedrera de Sa Creu de Santanyí. (BOPIB 113, de 29 de
gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 297/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tramitació del Projecte de llei
de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 300/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra el tabaquisme.
(BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 301/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a darrera edició de FITUR.
(BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 302/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a encesa digital a Mallorca.
(BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 303/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa d'informació
sanitària per a joves. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 299/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
cogestió aeroportuària. (BOPIB 113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 298/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cogestió aeroportuària. (BOPIB
113, de 29 de gener de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, rebutjà els Punts 2-7 i 10 de la Moció RGE
núm. 15280/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política d'immigració. (BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de
2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de febrer de 2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
10026/08 del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
a les famílies adoptives. (BOPIB núm. 62, de 21 de novembre
de 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant el Ple del Parlament, per tal de retre comptes
del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2968/07
(RGE núm. 15279/09).



3932 BOPIB núm. 115 -  12 de febrer de 2010

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, que informà sobre el
compliment de la proposició no de llei indicada, relativa a
l'encomanda de gestió dels museus de titularitat estatal al
Consell Insular de Menorca, aprovada a la sessió plenària de dia
13 de maig de 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Jurament o promesa del càrrec de diputat.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2010, l'Hble. Sra. Isabel Alemany i Moyà, del
Grup Parlamentari Mixt, i l'Hble. Sr. Marc Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista, procediren al jurament o a la
promesa del càrrec de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional sobre la situació del poble d'Haití.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2010 es procedí a la lectura de la declaració
institucional següent:

Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la situació del poble d’Haití

"Els efectes causats per un moviment sísmic a Haití, el país
més pobre d’Amèrica Llatina han estat devastadors. Els cossos
recuperats fins a aquest moment superen els 150.000 i es calcula
que el nombre de víctimes podria arribar a les 200.000. Es
poden assolir les xifres de 250.000 ferits i 1 milió de persones
sense llar. 

La d’Haití és considerada una de les majors catàstrofes
humanitàries de la història. També desaparegueren hospitals,
escoles, esglésies, universitats, centrals d’energia, edificis
governamentals, la seu de la missió de les Nacions Unides, el
palau presidencial i una inacabable llista d’edificis vitals per a
la pervivència de l’estat i el futur del poble d’Haití.

Situat a l’illa caribenya de La Espanyola, Haití és un país
molt vulnerable als desastres naturals, que ha patit, a més, una
contínua inestabilitat política des del moment de la seva creació
com a estat independent, el 1804, quan els esclaus

afroamericans es van alliberar i van ser els primers del món a
abolir l’esclavitud.

El Parlament de les Illes Balears constata que la situació que
es viu en aquests moments a Haití és molt crítica a causa de la
magnitud del sisme i de les rèpliques posteriors. A les regions
damnificades, les necessitats més immediates han estat la
recerca i el rescats de supervivents; les urgències sanitàries;
l’aigua i el sanejament; l’allotjament d’emergència; la logística
i les telecomunicacions. Després de la primera reacció d’ajuda,
caldrà continuar atenent els ferits i proporcionar a les persones
desemparades aigua potable, aliments i un sostre per aixoplugar-
se, i més endavant caldrà restablir progressivament els serveis.

Una vegada més, la destrucció de vides i de béns ha
perjudicat, d’una manera especialment dura els barris pobres i
les classes socials populars.

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu condol i la
seva solidaritat al poble haitià i valora positivament totes les
accions d’ajuda humanitària internacional que es duen a terme
per atenuar les conseqüències del desastre.

El Parlament reconeix la solidaritat del poble de les Illes
Balears, mostrada per mitjà de les institucions i de la societat
civil que, per mitjà de les ONG i de colAlectius molt diversos,
recull donacions de la ciutadania, en una gran part dels casos a
títol individual.

El Parlament de les Illes Balears fa una crida a mantenir i a
ampliar la solidaritat de les Illes Balears al poble d’Haití en la
línia de la resposta que històricament la nostra comunitat ha
donat davant de catàstrofes naturals de magnituds similars,
sense oblidar la resta de damnificats que, per diverses raons,
necessiten ajuda arreu del món.

Parlament de les Illes Balears, a 2 de febrer del 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 397/10, de publicitat institucional de les Illes
Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 3 de març de 2010.
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Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 22 de gener de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
publicitat institucional de les Illes Balears.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de publicitat
institucional de les Illes Balears, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears,
juntament amb una memòria i els antecedents necessaris perquè
s'hi pronunciï."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 22 de gener de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE PUBLICITAT

INSTITUCIONAL DE LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un estat social i democràtic de dret, els poders públics
tenen com a finalitat promoure efectivament la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra; facilitar
la participació de tots en la vida política, econòmica, social i
cultural, i atendre els ciutadans mitjançant la prestació d’un
nombre cada vegada més gran de serveis, programes i
iniciatives. Per assolir amb eficàcia aquests objectius, cal que
els ciutadans tenguin a l’abast la informació necessària sobre els
valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus
drets i deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La
publicitat institucional és, en una societat moderna, el mitjà
adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així,
la publicitat institucional compleix un fi d’interès general i, per
tant, pot ser considerada com un autèntic servei públic que s’ha
de regular per una norma amb rang de llei. Així ho preveu,
després de la reforma aprovada per la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 89, una llei del Parlament de les Illes
Balears ha de regular la publicitat institucional en les seves
diverses formes. En compliment d’aquest manament estatutari
i en el marc de la legislació bàsica estatal, es dicta la Llei de
publicitat institucional de les Illes Balears.

Aquesta llei té per objecte regular els aspectes bàsics de la
publicitat institucional que, en les diverses formes, duguin a
terme les institucions de les Illes Balears. La llei defineix el
concepte de publicitat institucional i quines activitats de
comunicació pública en queden excloses; l’àmbit subjectiu
d’aplicació, que comprèn totes les institucions i els òrgans de les
Illes Balears regulats per l’Estatut d’Autonomia, com també els
ens i organismes de qualsevol naturalesa jurídica que en
depenen, i els objectius de la publicitat institucional i les
prohibicions a què està sotmesa. Juntament amb aquests
elements definidors de la publicitat institucional, la llei també
regula determinats aspectes que hi estiguin vinculats: la llengua
que s’ha d’emprar, els principis i criteris de contractació, la
garantia d’accés de les persones amb discapacitat, el respecte
obligat al medi ambient i l’exercici de la publicitat institucional
en període electoral.

Finalment, amb l’objecte de vetllar pel compliment de la
llei, es crea la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears. Es tracta d’un òrgan colAlegiat que ha d’assessorar i
supervisar l’activitat de les institucions de les Illes Balears en
matèria de publicitat institucional. Com a òrgan assessor, la
comissió ha d’emetre informes no vinculants i preparar estudis
sobre l’activitat de publicitat institucional que duguin a terme
els subjectes sotmesos a la llei; en tot cas, ha d’elaborar un
informe anual que s’ha de trametre al Parlament de les Illes
Balears perquè sigui objecte de debat. Com a òrgan de
supervisió, la comissió pot recomanar el cessament o la
rectificació de les activitats de comunicació que insti —a través
d’un procediment contradictori— qualsevol persona que acrediti
un dret o un interès legítim. Tot i que la llei no concreta la
composició de la comissió, que s’ha de determinar per
reglament, estableix la presència obligada del Govern de les
Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments, com
també de persones de reconegut prestigi professional o
acadèmic. La llei garanteix, així, una representació plural i
especialitzada alhora.

Article 1
Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte regular la publicitat institucional,
en les seves diverses formes, de les institucions de les Illes
Balears.

2. S’entén per publicitat institucional tota activitat de
comunicació emesa, promoguda, patrocinada o contractada,
individualment o conjuntament amb altres entitats públiques o
privades, pels subjectes sotmesos a la llei, que tengui per
objecte difondre un missatge comú a una pluralitat de
destinataris mitjançant qualsevol format, suport o mitjà, sigui o
no publicitari.

3. Resten excloses de l’aplicació de la llei:

a) L’activitat publicitària de caràcter industrial, comercial o
mercantil dels subjectes sotmesos a la llei.

b) La publicació de les normes i dels actes que sigui
obligatòria per manament legal o reglamentari.
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Article 2
Àmbit subjectiu d’aplicació

Estan sotmesos a la llei:

a) El Parlament de les Illes Balears.
b) El president i el Govern de les Illes Balears.
c) Els consells insulars.
d) La resta d’institucions i òrgans de les Illes Balears que

regula l’Estatut d’Autonomia.
e) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, els ens del sector públic instrumental i els ens i
organismes que depenen del Govern de les Illes Balears.

f) L’Administració de cada consell insular, els seus ens
instrumentals i els ens i organismes que en depenen.

g) Les entitats locals de les Illes Balears, els seus ens
instrumentals i els ens i organismes que en depenen.

h) La Universitat de les Illes Balears.

Article 3
Objectius de la publicitat institucional

La publicitat institucional ha de tenir algun dels objectius
següents:

a) Promoure la difusió i el coneixement dels valors i
principis constitucionals i estatutaris, i fomentar actituds
positives i comportaments adequats dels ciutadans envers
aquests principis i valors.

b) Informar els ciutadans dels seus drets i deures.
c) Donar a conèixer polítiques, programes, serveis i

actuacions públics.
d) Informar del contingut de les disposicions normatives i

actes que, per la seva rellevància, ho aconsellin.
e) Difondre el coneixement i la imatge de la comunitat

autònoma, de les entitats que la formen i de les seves
institucions.

f) Promoure el patrimoni cultural, lingüístic i natural de les
Illes Balears.

g) Donar suport als sectors i activitats econòmics de la
comunitat autònoma i promoure els productes i serveis de les
Illes Balears.

Article 4
Prohibicions

1. La publicitat institucional se sotmet a les prohibicions
establertes en la legislació bàsica estatal.

2. Es prohibeix la publicitat institucional que:

a) No respongui a algun dels objectius assenyalats en
l’article 3.

b) No es desenvolupi en l’exercici de les competències
pròpies.

c) Tengui com a finalitat destacar els assoliments en la
gestió o els objectius aconseguits pels subjectes sotmesos a la
llei.

d) Menyscabi, obstaculitzi, pertorbi o qüestioni, de forma
manifesta o implícita, les polítiques públiques o qualsevol
actuació legítimament que hagi duit a terme un altre poder
públic en l’exercici de les seves competències.

e) Atempti contra la dignitat de la persona o inclogui
missatges discriminatoris, sexistes o de qualsevol altre tipus
contraris als principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.

f) Inciti, de forma directa o indirecta, a la violència o a
comportaments contraris a l’ordenament jurídic.

g) Indueixi a confusió amb símbols, idees, expressions,
dissenys o imatges utilitzades per qualsevol formació política o
organització social.

h) No s’identifiqui clarament com a tal o no inclogui la
menció expressa i la imatge corporativa del subjecte que la
difongui, promogui o contracti.

i) Tengui un caràcter enganyós, deslleial, subliminal,
encobert o d’altre tipus contrari als principis i disposicions de la
legislació i l’ètica publicitàries.

j) Tengui un contingut o es difongui a través d’un format,
suport o mitjà que sigui incompatible amb la dignitat de la
institució pública que la promogui.

k) Es difongui a través de mitjans o consisteixi a patrocinar
subjectes o activitats que promoguin actuacions contràries als
principis, valors i drets constitucionals i estatutaris.

Article 5
Llengües de la publicitat institucional

1. Els textos de la publicitat institucional, d’acord amb la Llei
de normalització lingüística, s’han de redactar en llengua
catalana. S’ha d’emprar la publicitat en llengua catalana i en
llengua castellana quan així ho aconsellin les circumstàncies
sociolingüístiques.

2. Quan així ho requereixi l’objecte de la publicitat institucional,
aquesta es pot fer en altres llengües.

Article 6
Contractació

1. Els contractes relatius a la publicitat institucional es regeixen
per la legislació de contractes del sector públic i la resta de
disposicions que els sigui d’aplicació, tot respectant els principis
d’igualtat, lliure concurrència, publicitat, objectivitat, eficàcia
i eficiència.

2. Per a la determinació dels mitjans de difusió només es poden
tenir en compte criteris objectius, degudament motivats, com
l’àmbit territorial del mitjà, la difusió i l’audiència del mitjà, el
cost econòmic, les característiques i el fi del missatge, el públic
destinatari de la publicitat o que la llengua de difusió del mitjà
sigui la llengua catalana.

Article 7
Accessibilitat i respecte al medi ambient

1. S’ha de garantir l’accés de les persones amb discapacitat als
missatges institucionals.

2. S’han d’utilitzar els formats, suports o mitjans que, en
consideració a cada activitat de comunicació concreta i sens
perjudici de la seva eficàcia, tenguin un impacte mediambiental
menor.
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Article 8
Publicitat institucional durant el període electoral

1. No es pot dur a terme publicitat institucional durant el
període electoral. S’entén per període electoral el comprès entre
el dia de la publicació de la convocatòria de qualssevol
eleccions o d’un referèndum amb incidència en el territori de les
Illes Balears i el dia de la votació.

2. Queden excloses de l’apartat anterior:

a) Les campanyes institucionals previstes en la legislació
electoral i de referèndums.

b) La comunicació pública que sigui necessària per a la
salvaguarda de l’interès públic o per al desenvolupament
correcte dels serveis públics.

Article 9
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears

1. Es crea la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears, com a òrgan colAlegiat de supervisió i assessorament de
l’activitat de les institucions de les Illes Balears en matèria de
publicitat institucional.

2. La composició de la Comissió de Publicitat Institucional de
les Illes Balears s’ha de determinar per reglament.
Necessàriament s’hi ha de garantir la presència del Govern de
les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments.
També n’han de formar part persones de reconegut prestigi
professional o acadèmic, designades pel Govern de les Illes
Balears.

3. El mandat dels membres de la Comissió de Publicitat
Institucional de les Illes Balears és de tres anys comptadors des
del seu nomenament. Aquest mandat pot ser renovable. 

4. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears
resta adscrita a la conselleria del Govern de les Illes Balears
amb competències sobre publicitat institucional.

5. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears té
les funcions següents:

a) Emetre un informe anual sobre l’activitat de publicitat
institucional que hagin duit a terme els subjectes sotmesos a
aquesta llei.

b) Emetre informes no vinculants sobre qualsevol qüestió
relativa a l’aplicació d’aquesta llei que li plantegin les
institucions de les Illes Balears.

c) Elaborar els estudis i informes que consideri convenients
en relació amb l’aplicació d’aquesta llei.

d) Recomanar el cessament o la rectificació de les activitats
de comunicació que s’insti a través del procediment previst en
l’apartat següent.

6. Qualsevol persona física o jurídica que acrediti un dret o
interès legítim pot solAlicitar a la Comissió de Publicitat
Institucional de les Illes Balears el cessament immediat o la
rectificació de les activitats de comunicació que vulnerin les
prohibicions establertes en aquesta llei. La solAlicitud, que s’ha
de resoldre en un termini màxim de sis dies, s’ha de tramitar
conforme al procediment contradictori que es reguli
reglamentàriament, durant el qual es pot recomanar la suspensió
de l’activitat impugnada. Si la resolució és estimatòria de la

solAlicitud, es recomanarà a la institució anunciant el cessament
de l’acció de comunicació o la rectificació en els termes que
assenyali la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears.

7. Els subjectes sotmesos a aquesta llei han de lliurar a la
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears tota la
informació que li calgui perquè exerceixi les seves funcions.

8. Els membres de la Comissió de Publicitat Institucional de les
Illes Balears tenen dret a percebre, com a única compensació a
la seva tasca, les dietes per assistència a les reunions i altres
despeses reemborsables d’acord i dins els límits que estableix
la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 10
Informe anual de publicitat institucional

1. Per a l’elaboració de l’informe anual sobre l’activitat de
publicitat institucional, els subjectes sotmesos a aquesta llei han
de trametre a la Comissió de Publicitat Institucional de les Illes
Balears, en el termini i amb el contingut que es determini per
reglament, una memòria de totes les activitats de publicitat
institucional desenvolupades durant l’any. La memòria ha
d’especificar necessàriament els mitjans de difusió emprats i la
despesa efectuada en cadascun per a cada activitat.

2. La Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears,
mitjançant el Govern de les Illes Balears, ha de remetre
l’informe anual al Parlament de les Illes Balears durant el
primer període de sessions, perquè sigui objecte de debat
d’acord amb el Reglament de la cambra.

Disposició transitòria única
Règim transitori dels expedients de contractació en matèria
de publicitat institucional

Els expedients de contractació en matèria de publicitat
institucional iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’hi han d’adaptar, d’acord amb la normativa que els sigui
d’aplicació.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin a aquesta llei.

Disposició final primera
Facultats de desplegament

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en l’àmbit
de la seva competència, dicti les disposicions necessàries per
desplegar i executar aquesta llei.

Disposició final segona
Reglament de la Comissió de Publicitat Institucional de les
Illes Balears

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el reglament que
determini la composició, l’organització i el funcionament de la
Comissió de Publicitat Institucional de les Illes Balears.
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Disposició final tercera
Entrada en vigor

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

Palma, a 22 de gener de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 357/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política cultural del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 3
de febrer de 2010).

Palma, a 3 de febrer 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política cultural del Govern de les Illes Balears.

Atesos la manca d'iniciatives de caire cultural del Govern de
les Illes Balears i el poc suport que reben els artistes locals per
tal de desenvolupar la seva obra, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern sobre la seva política cultural.

Palma, a 25 de gener de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 443/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació 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. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

Palma, a 10 de febrer 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 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. 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, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Decret
Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls
de la inversió a les Illes Balears, no ha aconseguit els objectius
pretesos com queda de manifest en el baix nombre d’expedients
tramitats.

2. El Parlament de les Illes Balears constat que l’actitud dels
diversos grups parlamentaris que donen suport al Govern han
bloquejat en aquesta cambra, de manera injustificada, la
tramitació del projecte de llei que millora el Decret Llei 1/2009,
d e30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió
a les Illes Balears, deixant palesa la seva submissió a l’executiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per aconseguir els
objectius fixats en el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Decret
Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls
de la inversió a les Illes Balears no hagi estès el seu àmbit
d’aplicació a altres sectors productius de les Illes Balears
diferents del sector turístic.

5. El Parlament de les Illes Balears, en concordança amb el
que disposa la disposició addicional sisena del Decret Llei
1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
a adoptar les següents mesures en relació amb les exempcions
del servei de clavegueram.

A les àrees de sòl urbà o urbanitzable d’us predominant
residencial i de tipologia unifamiliar aïllada que constitueixin o
hagin constituït una unitat d’actuació, un polígon o sector en
que, 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 final 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 a depuradores d’aigua o fosses sèptiques
estanques i homologades i 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 modificació, l’únic condicionament per
atorgar les llicències serà disposar de l’informe favorable
que es fa referència en aquest precepte. Durant aquest
termini els ajuntaments hauran d’aprovar definitivament el
projecte d’urbanització o dotació de serveis que implanti el
sistema de clavegueram, incloent-hi les connexions als
sistemes generals de depuració.
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2. Les obres previstes en l’apartat anterior s’han d’executar i
han d’estar en funcionament abans de dos anys comptadors
des de l’entrada en vigor de dita modificació.

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 urbanitzables d’ús
predominant residencial i de tipologia familiar 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 no
s’hagin aprovat els corresponents projectes d’urbanització, de
dotació de servei 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.

Palma, a 4 de febrer de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 465/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
festival internacional de cinema de Mallorca. (Mesa de 10 de
febrer de 2010).

RGE núm. 469/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear (I). (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 470/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear (II). (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 471/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear (III). (Mesa de 10 de febrer de 2010).

Palma, a 12 de febrer 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quin cost té per a la Conselleria de Turisme o per l'IBATUR
el Festival internacional de cinema de Mallorca (MAIF)?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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.

Quin és el nombre de persones acollides al que disposa el
Decret de garanties de demora màximes a la sanitat pública
balear en relació amb les llistes d'espera d'intervencions
quirúrgiques?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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.

Quin és el nombre de persones acollides al que disposa el
Decret de garanties de demora màximes a la sanitat pública
balear en relació amb les llistes d'espera per a consultes
d'especialistes?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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.
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Quines accions informatives s'han dit a terme per part de la
Conselleria de Salut i Consum per donar a conèixer el Decret de
garanties de demora màximes a la sanitat pública balear?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 491/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de la política de promoció turística. (Mesa de
10 de febrer de 2010).

RGE núm. 492/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguretat dels centres educatius d'Eivissa. (Mesa de 10 de
febrer de 2010).

RGE núm. 493/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficis per
a Menorca del nomenament de la nova consellera de Turisme.
(Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 494/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuïtat
de la UNED. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 495/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
parlamentari del president del Govern. (Mesa de 10 de febrer
de 2010).

RGE núm. 496/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament de tres consellers del Govern. (Mesa de 10 de febrer
de 2010).

RGE núm. 504/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a polítiques de gènere. (Mesa de 10 de
febrer de 2010).

RGE núm. 506/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús
racional de medicaments. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 507/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
electrificació de línies ferroviàries. (Mesa de 10 de febrer de
2010).

RGE núm. 508/10, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pla d'estabilitat. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 509/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de
l'112 i del 061 a Eivissa. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 510/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacte
social i polític per a l'educació. (Mesa de 10 de febrer de
2010).

Palma, a 10 de febrer 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com té previst la consellera de Turisme desenvolupar la
política de promoció turística després dels darrers
esdeveniments succeïts en el si de la seva conselleria?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 oral davant Ple.

Està en condicions el conseller d'Educació de garantir la
seguretat de l'alumnat a tots els centres educatius d'Eivissa que
depenen de la seva conselleria?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins beneficis tindrà per a Menorca el nomenament de la
nova consellera de Turisme?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per garantir la continuïtat de la UNED?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pot enumerar el Molt Hble. Sr. President del Govern de
quines formacions polítiques té el suport parlamentari per
afirmar que en aquests moments pot garantir l'estabilitat?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pot explicar el Molt Hble. Sr. President del Govern per
quins motius ha cessat tres consellers del seu govern?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quin punt es troben les gestions per fer efectiu el traspàs
de competències als consells en relació amb les polítiques de
gènere?

Palma, a 10 de febrer de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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 oral davant Ple.

Quines mesures s'han posat en marxa des de la Conselleria
de Salut i Consum per difondre l'ús racional de medicaments?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quin punt es troben els projectes d'electrificació de la
línia ferroviària Palma-Inca?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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 oral davant Ple.

Per assolir el compliment del Pla d'estabilitat signat el 4 de
febrer de 2008, quines mesures té previstes la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per tal de
reduir l'elevat percentatge de professorat interí d'aquesta
comunitat?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quan podrà comptar l'illa d'Eivissa amb un servei
descentralitzat i unificat de l'112 i el 061?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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 oral davant Ple.

Té previst el conseller d'Educació i Cultura que es dugui a
terme un pacte social i política per a l'educació en l'àmbit de les
Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 454/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió de l'Hospital verge del Toro, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 455/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió de l'Hospital verge del Toro (II), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 10 de febrer
de 2010).

RGE núm. 466/10, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reglament de l'anomenat Decret Nadal, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 467/10, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reglament de l'anomenat Decret Nadal, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

RGE núm. 468/10, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fira de Turisme (Fitur), a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 10 de febrer de 2010).

Palma, a 10 de febrer 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

En quina situació es troba el projecte per convertir l'antic
hospital de Verge del Toro en un centre sociosanitari?

Palma, a 8 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin calendari hi ha establert per aconseguir convertir l'antic
hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari?

Palma, a 8 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Quins motius alAlega el Consell de Menorca per tal
d'interposar un recurs contenciós contra el Decret i, per tant, en
quina punts no hi estan d'acord?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Pot explicar el conseller de Turisme con estan les
negociacions amb el Consell Insular de Menorca per tal que es
retiri el contenciós interposar per aquesta institució contra el
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decret i què ha demanat el Consell de Menorca per retirar el
contenciós esmentat?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Amb quins criteris es colAloquen els estands de les Illes
Balears a la Fira de Turisme (Fitur)?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 473/10, del Grup Parlamentari Popular relativa
a prevenció de la violència als centres sanitaris, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 10 de febrer de 2010).

Palma, a 10 de febrer 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 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 no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Atès que a la passada legislatura es va aprovar amb el
consens dels agents socials un pla per a la prevenció de la
violència als centres sanitaris de les Illes Balears.

Atès que durant els anys 2006 i 2007 ja es varen incorporar
mesures concretes per desenvolupar aquest pla, com ara
càmeres, agents de seguretat, etc., o suport jurídic sense tenir
coneixement que a dia d’avui s’hagi avançat amb la
incorporació de noves mesures. 

Atès que en el marc d’aquest pla es varen crear una sèrie de
grups de treball amb participació de l’Administració i dels
sindicats, per tal de proposar estudiar i posar en marxa totes
aquelles mesures tendents a prevenir els actes de violència
contra els professionals sanitaris als centres assistencials. 

Atès que aquests grups de treball, segons han manifestat els
sindicats,  no s’han reunit des de fa molt de temps.

Atès que aquesta és una de les qüestions que més preocupen
als professionals sanitaris  i que per tal d’aconseguir-ho són
necessàries accions concretes i prioritàries de la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears i la destinació de recursos
adients per tal de fer possible la incorporació de mesures
concretes. 

El Grup Parlamentari Popular presenta davant la Comissió
no permanent de Salut la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, a
convocar de manera immediata els grups de treballs prevists al
Pla per a la prevenció de la violència als centres sanitaris de les
Illes Balears per tal que es puguin estudiar, proposar i aprovar
totes aquelles mesures tendents a la prevenció d’accions
violentes contra els professionals sanitaris de les Illes Balears i
que els permeti fer feina amb seguretat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a prioritzar la
posada en marxa de les accions consensuades als grups de
treball anteriors i a destinar-hi els recursos necessaris per tal de
fer-les efectives.

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12471/09,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Simón Gornés i
Hachero, relativa a iniciativa de l'Institut Ramon Llull en
relació amb l'oferta artística, musical i teatral de Mallorca.
(BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).

Quina valoració fa el conseller d'Educació de la iniciativa
duita a terme per l'Institut Ramon Llull respecte de la
convidada a programadors i crítics per conèixer l'oferta
artística, musical i teatral de Mallorca?

Tot i que l'Institut Ramon Llull no és competència directa de
la Conselleria d'Educació i Cultura com a conseller sóc membre
de la Junta Rectora i del Consell de Direcció de l'Institut,
valoram molt positivament qualsevol iniciativa que promogui
l'oferta artística, musical i teatral de Mallorca.
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Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 13912/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa,
relativa a construcció d'un circuit de velocitat a Mallorca.
(BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Quina opinió li mereix al conseller d'Esports i Joventut el
projecte estrella presentat en setembre a membres del Govern
per la Federació Balear de Motociclisme sobre la construcció
d'un circuit de velocitat a Mallorca?

En primer lloc cal aclarir que quan es parla d'un circuit en
cap cas es fa referència exclusiva al motociclisme ja que també
hi ha altres federacions i esports que cal tenir en compte com,
per exemple, la Federació d'Automobilisme.

Evidentment, com a conseller he de treballar perquè totes les
federacions de les Illes disposin d'instalAlacions esportives per
poder desenvolupar el seu esport. Si no podem aconseguir entre
tots un espai de referència ens continuarem trobant amb el
mateix problema d'ara, que esportistes entrenen a la carretera o
a polígons posant en perill la seva integritat física i la dels altres
conductors, per tant, crec que hem de donar d'alguna manera
solucions a aquesta situació.

Per altra banda, també cal valorar que actualment existeix un
circuit de velocitat a Llucmajor que no està homologat per
disputar curses, però que si la propietat hi posa solució a una
sèrie de punts conflictius es podria disposar d'aquest espai, i
també crec que hem d'esperar una mica per veure finalment quin
projecte de parc motor presenta l'Ajuntament de Palma a Son
Oms, ja que tal vegada amb aquestes dues infraestructures
podríem donar major cobertura als nostres esportistes.

Palma, 26 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 13913/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa,
relativa a suport al circuit de velocitat a Mallorca. (BOPIB
núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Pensa el Govern de les Illes Balears donar el seu suport
econòmic al projecte de la Federació Balear de Motociclisme
relatiu a la construcció d'un circuit de velocitat a Mallorca?

En realitat la Federació de Motociclisme en la presentació
del projecte també explica que ja existeixen iniciatives privades
per invertir en el circuit, per tant, realment no demanen suport
econòmic sinó suport administratiu per part d'algunes
institucions, com ara el Consell de Mallorca i els ajuntaments,
a l'hora de poder aconseguir uns terrenys catalogats com a zona
esportiva i poder desenvolupar la inversió.

En el tema de la inversió privada tots els estudis i dades que
ens han aportat demostren que aquestes instalAlacions són
rendibles econòmicament parlant, per tant, és una inversió
atractiva per als promotors privats.

Palma, 26 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 13914/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa,
relativa a suport d'IB3 a modalitats esportives diferents del
futbol. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Què pensa el conseller d'Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears sobre la cobertura i el suport econòmic que
dóna IB3 als clubs de futbol de les Illes i que no dóna a clubs
d'altres modalitats esportives que estan competint en les
primeres lligues nacionals?

En primer lloc cal valorar que en tot cas aquesta pregunta
seria més adequada fer-la al director d'IB3 que no al conseller
d'Esports, ja que és ell el que realment coneix a fons la realitat
de la televisió i els objectius que persegueixen.

Per altra part no és del tot cert que IB3 només tengui
convenis amb equips de futbol ja que com sabem existeixen
convenis públics amb equips de bàsquet de màxima categoria,
com el ViveMenorca o el Mallorca Bàsquet.

Com ja sabeu l'anterior equip de Govern tenia un conveni
marc amb IB3 que donava tot el poder i el protagonisme a IB3
per fer el que volia i per disposar de tots els drets de tots els
equips patrocinats per la Fundació Illesport. Donat que la
graella d'esports del cap de setmana d'IB3 ja està molt saturada
esportivament parlant i donat que no estàvem d'acord a limitar
les relacions dels equips de les Illes només amb IB3 no  hem
renovat el conveni anterior, però, en canvi, es firmarà en breu
un conveni amb totes les televisions públiques i privades que ho
desitgin (evidentment amb prioritat per a les televisions
públiques) precisament per afavorir que tots els equips tenguin
quantes més retransmissions públiques millor, d'aquesta manera
els ajudem de forma indirecta, ja que obliguem a les televisions
a cedir un temps gratuït abans del començament del partit a la
publicitat dels patrocinadors dels clubs.

Palma, 26 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut.
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Ordre de Publicació
E)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 13915/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa,
relativa a mesures de la Conselleria d'Esports i Joventut per a
Eivissa. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Quines mesures durà a terme la Conselleria d'Esports i
Joventut, conjuntament amb el Consell d'Eivissa, per convertir
l'illa d'Eivissa en un espai atractiu per a esportistes i
entrenadors de fora?

- Aprofitar i fer publicitat dels recursos naturals que té l'illa
(com, per exemple, Ses Salines amb grans zones per poder
córrer i el seu sistema de dunes)així com també els factors
climàtics externs i geogràfics (sempre es diu que a les Illes
disposam d'un poliesportiu cobert durant tot l'any que garanteix
unes condicions d'entrenament òptimes).

- Executar una sèrie d'inversions en infraestructures
esportives, assessorades pel Consell d'Eivissa i de vital
necessitat per a l'illa, per poder oferir nous espais d'entrenament
i per poder crear nous nuclis de treball que puguin afavorir
l'intercanvi amb els grups d'entrenaments estrangers. Ens podem
referir, per exemple, a la reforma de la zona esportiva de Sa
Coma o a la remodelació de la piscina del complex de Blanca
Dona.

- Continuar amb el pla de formació de tècnics oferint cursos
i jornades tècniques atractives també per als professionals
estrangers i emprar els nuclis d'entrenament destacats com
atractiu perquè la gent vulgui venir a entrenar en ells, com per
exemple podria ser el tir amb arc.

- Oferir proves de certa rellevància amb un atractiu
esportiu/turístic, com ja hem vingut desenvolupant amb les
inversions en esdeveniments esportius pactades amb el consell.

- Tenir present en un futur a mig termini la creació d'una
residència esportiva o el lloguer de determinats habitatges per
afavorir encara més el desplaçament permanent a l'illa d'Eivissa.

Palma, 26 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 13916/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa,
relativa a inversions en matèria d'infraestructures esportives
a cada una de les illes. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de
2009).

Quines inversions concretes en infraestructures esportives
pensa fer la Conselleria d'Esports i Joventut a cada una de les
illes d'aquí a finals de legislatura?

Mallorca:
• Obres Centre d'Alt Rendiment de Manacor
• Príncipes de España:

- 2 gimnasos (usuaris i tecnificació)
- Ampliació pavelló cobert gimnàstica artística
- Sala d'entrenament lluita de referència nacional
- Ascensor per a minusvàlids
- 3 aules per ampliació institut
- Calefacció i cobriment piscina 50 metres
- Reforma i drenatge pistes de tennis
- Institut nou d'ensenyament secundari

• Palma Arena:
- Obres per ubicar 30 federacions esportives
- Xarxa protectora/separadora pista de ciclisme de la resta de
la pelousse
- 3 pistes poliesportives desmuntables de parquet flotant
- Gimnàs
- Rocòdrom
- 2 carrils d'atletisme
- 3 pistes de pàdel
- Un mòdul cobert de tir amb arc

Menorca:
• InstalAlació esportiva insular:

- Homologació pista d'atletisme
- Redacció projecte àrea de motor

• InstalAlació esportiva municipal:
- Pavelló zona escolar Ferreries

• Zona esportiva Sant Lluís i Maó
• Reordenació zona esportiva Es Mercadal

Eivissa:
• Reforma i manteniment del complex esportiu Es Raspallar
• Reforma i manteniment del campament de Cala Es Jondal
• Reforma i manteniment de l'Hipòdrom de Sant Rafel
• Manteniment de la gespa artificial dels camps de futbol de

l'illa d'Eivissa
• Reforma i manteniment de les instalAlacions esportives

municipals de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa
• Adquisició o reposició d'equipaments esportius per a les

instalAlacions municipals dels ajuntaments d'Eivissa
• Reforma i manteniment de les instalAlacions esportives

municipals de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja
• Construcció d'un circuit de Motocròs
• Reforma i manteniment de les instalAlacions esportives

municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
• Reforma i manteniment de les instalAlacions esportives

municipals de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
• Reforma i manteniment de les instalAlacions esportives

municipals de l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Formentera:
• Adquisició solar per fer-hi:

- 6 pistes de tennis
- 2 pistes dobles de pàdel
- 2 pistes individuals de pàdel
- 2 pistes d'squash
- Vestidors
- Zona recreativa

• Construcció d'un centre polivalent per als esports nàutics:
vela, windsurf, piragüisme, etc.

•
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Palma, 26 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 472/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit indicat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per
tal d'informar sobre la implantació a Mallorca dels estudis
universitaris de ciències de l'activitat física i l'esport.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

13971/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 456/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença indicada, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura per tal d'informar sobre l'estat
actual del procés de traspàs dels museus, els arxius i les
biblioteques de titularitat estatal i gestió de la CAIB als consells
insulars.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Escrit RGE núm. 453/10, presentat per 25 diputats del

Grup Parlamentari Popular, de solAlicitud de convocatòria
d'un debat general sobre l'acció política i de govern del
Govern de les Illes Balears. 

Atès l'escrit RGE núm. 453/10, presentat per 25 diputats del
Grup Parlamentari Popular, de solAlicitud de convocatòria d'un
debat general sobre l'acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears, ateses les circumstàncies especials i de crisi de
govern que en els darrers dies han afectat l'executiu autonòmic,

la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en la primera sessió
de dia 10 de febrer de 2010, acorda d’admetre'l a tràmit i de
sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, es manifesta
d’acord a atendre la petició.

En conseqüència, la Mesa formalment constituïda en el si de
la Junta de Portaveus, acorda, conformement amb l’establert per
l’article 167.2 del Reglament de la Cambra, la celebració d’un
debat general sobre l’acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears.

Així mateix, a proposta de la Presidència del Parlament, oïda
la Mesa en la segona sessió d’aquesta del mateix dia, i amb
l’acord de la Junta de Portaveus, es fixa la convocatòria del
debat de què es tracta per als propers dies 18 i 19 de febrer, amb
la precisió que el debat i la votació de les propostes de resolució
que se’n puguin derivar, si es presenten, s’inclouran en l’ordre
del dia de la sessió plenària que es fixarà per a la setmana
següent.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió

d'Ordenació Territorial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2010, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
403/10, presentat per la diputada Hble. Sra. Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
comunica la seva renúncia al càrrec de secretària de la Comissió
d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Substitució a la Comissió d'Estatut dels diputats i a la

Comissió de Peticions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2010, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
424/10, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual comunica que la diputada Hble. Sra. Isabel Alemany i
Moyà substituirà el Sr. Bartomeu Vicens i Mir a la Comissió de
l'Estatut dels diputats i a la Comissió de Peticions.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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