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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
16 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 864/10, relativa a nou model econòmic proposat pel
Govern de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"I. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears:

1. Que en el termini màxim de 15 dies des de l’aprovació
d’aquesta moció el Govern ordeni la fiscalització prèvia per
òrgans independents dels ens de totes les contractacions del
sector públic de les Illes Balears en què aquest tràmit no sigui
preceptiu.

2. Que abans de 30 dies des de l’aprovació d’aquesta moció
els òrgans competents per a l’execució del pressuposts generals
de despeses de l’Administració general de les Illes Balears han
d’iniciar el pagament programat dels deutes i les obligacions
reconeguts, i presentar al Parlament la programació adoptada,
que ha de contemplar la periodificació de l’ajustament dels
terminis dels pagaments als màxims legals vigents.

3. A pactar i iniciar l’aplicació efectiva abans del proper dia
primer de maig d’un acord amb els consells i els ajuntaments de
les quatre illes de reducció i eliminació de la morositat del
sector públic de les Illes Balears i donar-ne compte al
Parlament.

4. A pactar i aplicar amb els consells i els ajuntaments de les
quatre illes un acord sobre acompliment dels terminis per
resoldre, per requerir, per tramitar i per informar els expedients
administratius que inclogui un seguiment estadístic i el control
específic d’aquells amb incidència favorable manifesta per a
l’activitat econòmica i l’ocupació i donar-ne compte anualment
al Parlament.

5. A pactar i aplicar amb els ajuntaments de les quatre illes
un acord sobre l’aplicació de bonificacions fins al 95% i
deduccions de les taxes de llicència d’obres i l’impost sobre
construccions, obres i instalAlacions per un període transitori i la
compensació a càrrec de la Comunitat Autònoma corresponent
a la reducció d’ingressos.

6. A modificar els pressuposts de despesa vigents previstos
per inversions immaterials i transferències de capital i
subvencions a entitats públiques dependents del Govern per tal
de disposar d’una partida de 100.000.000,00 euros aplicats a
actuacions de manteniment de l’ocupació i ajudes directes a
petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms.

7. A presentar al Parlament, abans del 30 d’abril, un pla
estratègic 2010-2018 d’estímuls a les activitats econòmiques i
la inserció laboral dels treballadors en atur.

8. A sotmetre a informe favorable de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts del Parlament, prèviament a la seva aprovació,
totes les modificacions pressupostàries per generar o ampliar
crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici en els casos
contemplats a l’article 6 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010.

9. Que, a partir de l’aprovació d’aquesta moció, els òrgans
de contractació del sector públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears publiquin en el seu perfil de contractants:

a) La data, el títol, l’import i l’adjudicatari de tots els
contractes menors.
b) Totes les pròrrogues i/o les modificacions superiors al
10% de l’import d’adjudicació de tots els contractes no
finalitzats, incorporant les noves dades al corresponent
expedient del perfil.
c) El títol, l’adjudicatari, les dades d’inici i l’import del
compte justificatiu dels contractes d’emergència executats
durant l’actual legislatura.

10. Que, a partir de l’aprovació d’aquesta moció, els òrgans
del sector públic de les Illes Balears competents per concedir
subvencions remetran a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
d’aquest parlament, dins el mes següent a cada trimestre natural,
una relació de les subvencions atorgades durant el trimestre
quan, totalment o parcialment, l’import de la subvenció sigui a
càrrec de fons públics dels pressuposts de les Illes Balears
aprovats pel Parlament.

11. A impulsar la dotació de les xarxes de fibra òptica i
accés a internet d’alta velocitat a tots els territoris de les Illes i
a la doble connexió de les illes d’Eivissa i Formentera.

12. A exigir el no increment del cost de la insularitat a través
de les tarifes portuàries en els ports estatals de les Illes Balears
i/o de la modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:

a) Derogar dels augments de l’IVA i de la imposició sobre
l’estalvi en l’IRPF aprovats per a l’any 2010.

b) Modificar el règim de pagament de l’IVA per tal que els
autònoms i les PIME només paguin l’IVA per les factures
cobrades.

c) Reduir dos punts la cotització empresarial a la Seguretat
Social.
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d) Reduir cinc punts el tipus impositiu de l’Impost de
Societats a les PIME i de l’IRPF als autònoms.

e) Aprovar una deducció del 10% a l’IRPF dels rendiments
del treball destinats a estalvi a mig i llarg terminis.

f) Autoritzar els autònoms que tributen per mòduls a poder
fer-ho transitòriament per estimació objectiva a causa de la
reducció de les activitats.

g) Ampliar del 5% al 8% les despeses deduïbles de difícil
justificació dels treballadors autònoms per tal de reduir els
efectes de l’augment de la insolvència.

h) Aprovar un tipus reduït d’IVA del 4% per a les activitats
turístiques i així contribuir a millorar la competitivitat del
sector.

i) Aprovar així mateix un tipus superreduït d’IVA per a
aquells activitats i serveis amb un alt component de mà d’obra,
com ara els de manteniment, conservació o reparació de
fontaneria, electricitat, pintura o fusteria, per tal de fomentar i
contribuir al consum, a fer front a l’economia submergida i a
ampliar bases de recaptació.

j) Aprovar una nova actualització de balanços per tal de
permetre un sanejament de les empreses més endeutades.

k) Recuperar la vigència dels incentius fiscals a la I+D+I i
a la formació professional.

l) Recuperar l’anterior fiscalitat aplicada als plans de
pensions.

m) Finançar un pla triennal (2010-2012) d’estímuls
municipals a l’activitat de construcció no residencial i a
l’ocupació mitjançant bonificacions i deduccions sobre la taxa
de llicències d’obres i a l’impost sobre construccions, obres i
instalAlacions, per obres i construccions no residencials, de
rehabilitació, de conservació, de manteniment, de
modernització, de demolició i residencials de protecció oficial."

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13868/09, relativa a casos de
discriminació lingüística, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i el Govern de l'Estat a vetllar per fer efectius els drets
lingüístics de tots els habitants de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14238/09, relativa a avanços de
l'educació a l'illa d'Eivissa, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears perquè s’executin el més aviat possible totes
aquelles infraestructures educatives que formen part del Pla
d’infraestructures 2008-2009, que durant aquests dos darrers
anys ha existit i mantingut el compromís de dur endavant: el
nou CP Sa Bodega, l’ampliació del CP Poeta Villangómez,
l’ampliació del CP Santa Gertrudis, el nou colAlegi públic a Sant
Antoni de Portmany, l’ampliació del CP Can Cantó, el nou
colAlegi públic a Eivissa (Es Pratet o Sa Joveria), la construcció
de la segona fase del CP Es Vedrà, tots situats a l’illa d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè dins el nou pla d’infraestructures 2010- 2011
s’inclogui el nou IES de Santa Eulàlia de l’illa d’Eivissa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè ampliï l’oferta de formació professional, prèvia
consulta al Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, amb els estudis Marítimopesquers (MAP) i estudis de
Comunicació, Imatge i So (IMS) a l’illa d’Eivissa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè mantengui, ampliant-los i reforçant-los, els
programes educatius d’acollida, integració i reforç educatiu
(PAIRE, Lectoescriptura, PROA i PRA) a l’illa d’Eivissa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè cerqui juntament amb el Consell d’Eivissa, el
més aviat possible, una solució als problemes d’espai generats
per la sobreocupació que pateixen l’Extensió Universitària de la
UIB i l’Escola d’Adults a l’illa d’Eivissa."

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.



BOPIB núm. 121 -  26 de març de 2010 4137

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 14342/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política legislativa del
Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Isabel Cabrer i González.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margarita
Isabel Cabrer i González i l'Hble. Sr. Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 891/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya publicitària "1.061 milions
d'euros". (BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 899/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
transport marítim. (BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 893/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistema de finançament
autonòmic. (BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 887/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recuperació dels camins rurals i de les vies
secundàries d'Eivissa. (BOPIB núm. 119, de 12 de març de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 889/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats a assumir pel
conseller de Salut i Consum. (BOPIB núm. 119, de 12 de març
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 890/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves adquisicions de finques
per part del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 119, de
12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 894/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Avança Ciutadania.
(BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior, Innovació i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 895/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a escolarització d'alumnes
d'incorporació tardana. (BOPIB núm. 119, de 12 de març de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 896/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguretat i salut en obra
pública. (BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 888/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a xifres d'atur a Menorca. (BOPIB núm. 119,
de 12 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 892/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estimació del president en
relació amb el producte interior brut de Balears. (BOPIB núm.
119, de 12 de març 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 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de març de 2010, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 13868/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a casos de discriminació
lingüística. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Després de tres votacions amb el resultat següent, el punt 2
de la proposició no de llei indicada quedà rebutjat.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 884/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2010, decaigué la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pagament per part del Govern als
ajuntaments dels deutes vençuts de l'any 2009 (BOPIB núm.
119, de 22 de març d'enguany), atesa l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

14112/09.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març de 2010, la presidenta proposà alterar l'ordre del dia
en el sentit d'ajornar la proposició no de llei indicada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a accessos
a l'Hospital de Son Espases (BOPIB núm. 104, de 13 de
novembre de 2009), per a la propera sessió plenària; alteració
que fou aprovada per assentiment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 525/10, relativa a l'entrada de camions cisterna als grans
ports de les Illes Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament insta Ports de les Illes Balears i Autoritat

Portuària dels ports d’interès general a les nostres illes a
autoritzar dins les zones de servei dels ports, prèvia disposició
de Pla de Contingència, la prestació del servei de proveïment de
combustible a vaixells i embarcacions mitjançant vehicles
automòbils autoritzats per transportar i subministrar productes
combustibles derivats del petroli i en règim de preus de lliure
competència, sense perjudici del vigent acord de
subministrament de combustible entre la Federació Balear de
Confraries de Pescadors i una empresa subministradora."

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
137/10, relativa a promoció i valoració dels anglicismes de
Menorca, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a promoure el coneixement i la valoració dels
antics anglicismes de Menorca, amb l’objectiu de promoure la
seva pervivència com a patrimoni lingüístic que són.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les
Illes Balears, en colAlaboració amb el Govern de les Illes
Balears, a promoure la inclusió de tots els antics anglicismes
menorquins, dins la lexicografia de la llengua catalana actual,
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amb l’objectiu d’eixamplar el coneixement sobre la riquesa
dialectal de la llengua catalana."

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
714/10, relativa a reconeixement de l'Institut Joan Ramis i
Ramis com a centre educatiu de caràcter històric, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a
reconèixer el llegat històric de l’Institut Joan Ramis i Ramis.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a
reconèixer com un fet diferencial d’aquest centre el fet de ser
dispositari d’aquest fons històric.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a impulsar
un pla d’actuació específic per recuperar, protegir, posar en
valor i divulgar el patrimoni educatiu d’aquest centre que
prevegi recursos tant econòmics com humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a preveure en l’ampliació de l’edifici de
l’Institut Joan Ramis i Ramis llocs adients per disposar de
manera ordenada i en condicions idònies de conservació
preventiva el seu fons històric.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura que, una vegada el fons històric de
l’Institut Joan Ramis i Ramis reuneixi les condicions idònies de
conservació i exposició, es pugui posar a disposició de la visita,
la consulta i la investigació de la ciutadania.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Menorca que, com a administració competent, reconegui el
fons històric de l’Institut Joan Ramis i Ramis com a colAlecció
museogràfica." 

A la seu del Parlament, 23 de març de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2010, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 370/10 i 371/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a continuïtat de la unitat
d'hospitalització a domicili i de la unitat de cures palAliatives a
Eivissa. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

Les 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 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2010, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 372/10 i 373/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a servei de fisioteràpia a
domicili a Eivissa. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

Les 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 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2010, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 393/10 i 5431/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a manca d'oncòlegs a l'Hospital
de Can Misses i a manca de cardiòlegs a Eivissa. (BOPIB núm.
114, de 5 de febrer, i 116, de 19 de febrer de 2010).

Les 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 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.



BOPIB núm. 121 -  26 de març de 2010 4141

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE
núm. 13918/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
informatives en relació amb els interruptors de potència
elèctrica (ICP). (BOPIB núm. 103, de 6 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE
núm. 13919/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abonats a
Menorca sense interruptors de potència elèctrica (ICP). (BOPIB
núm. 103, de 6 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE
núm. 216/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recinte firal
a Son Bordoy (I). (BOPIB núm. 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
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE
núm. 217/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recinte firal
a Son Bordoy (II). (BOPIB núm. 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
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
421/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris de la nova
programació d'IB3. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
912/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió del Sr. Alfredo Conde.
(BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
913/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del segon
canal de televisió a les Illes Balears. (BOPIB núm. 120, de 19
de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
914/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a costs del segon canal públic de
televisió a les Illes Balears. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
915/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació d'IB3 a Menorca.
(BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
916/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés d'internalització
d'empleats. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
917/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la internalització
de personal a IB3. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
924/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació contractual del
Sr. Alfredo Conde. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

P)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
926/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revista Tot IB3.
(BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de març de 2010, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  473/10, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció de la violència als centres
sanitaris. (BOPIB núm. 115, de 12 de febrer de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març de
2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  635/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions per a la
construcció d'una presó a Maó. (BOPIB núm. 118, de 5 de març
de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre les accions que pensa dur a terme la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració amb les noves
competències assumides (RGE núm. 637/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, qui, acompanyada del director general
de Joventut i de l'assessor tècnic, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 925/10 i 927/10.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de març de 2010, quedaren
decaigudes les preguntes indicades (BOPIB núm. 120, de 19 de
març de 2010), presentades pels diputats Hble. Sr. Ernest
Ribalaiga i Briones i Hble. Sr. Josep M Costa i Serra, ambdós
del Grup Parlamentari Socialista, relatives al segon canal d'IB3
i a "Una mà per a tots", respectivament, a causa de l'absència
dels diputats esmentats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1071/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la Formació
Professional. (Mesa de 24 de març de 2010).

Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 del Govern en relació amb la formació
professional.

Atès l'increment dels aspirants a rebre formació professional
i atesa la minva pressupostària que ha patit aquest tipus de
formació, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el conseller
d'Educació i Cultura en relació amb la política seguida per
aquest pel que fa a la formació professional.

Palma, a 17 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1050/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 14342/09, relativa a
política legislativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 24
de març de 2010).

Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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. 14342/09,
relativa a política legislativa del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig pel fet
que el Govern de les Illes Balears hagi substituït les
anomenades "lleis d'acompanyament" per "decrets llei
d'acompanyament", fent una utilització ilAlegítima de la facultat

que li atorga l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia prevista
únicament per a casos d'extraordinària i urgent necessitat.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol ingerència
del poder executiu sobre el poder legislatiu i en especial la
paralització de ponències parlamentàries com ha succeït amb la
tramitació del Projecte de llei de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, atesa la manca de majoria parlamentària que li
dóna suport, faci un esforç per tal de consensuar la seva política
legislativa i en especial pel que fa referència a projectes de llei
tan impostants com el del sector públic, el de publicitat
institucional, el de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears-IB3, el de la Platja de Palma, la Llei del sòl, la Llei del
paisatge i la Llei de règim especial de les Illes Balears, entre
d'altres.

Palma, a 18 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1116/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
colAlaboració del Govern amb els projectes de Platja d'en
Bossa i Badia de Portmany. (Mesa de 24 de març de 2010).

RGE núm. 1117/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs
de competències als consells insulars. (Mesa de 24 de març de
2010).

RGE núm. 1118/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords del
Consell interterritorial sobre sostenibilitat del sistema sanitari.
(Mesa de 24 de març de 2010).

RGE núm. 1119/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
brots verds a l'economia balear. (Mesa de 24 de març de
2010).

RGE núm. 1120/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la visita del ministre de Justícia a les Illes
Balears. (Mesa de 24 de març de 2010).

RGE núm. 1121/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en relació
amb les guarderies privades. (Mesa de 24 de març de 2010).
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RGE núm. 1122/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou règim
especial per a les Illes Balears. (Mesa de 24 de març de 2010).

RGE núm. 1123/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment dels serveis sanitaris al municipi de Sant Joan de
Labritja (Eivissa). (Mesa de 24 de març de 2010).

RGE núm. 1124/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
dels deutes de la Conselleria d'Agricultura. (Mesa de 24 de
març de 2010).

RGE núm. 1125/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
l'arribada de visitants a les Illes Balears. (Mesa de 24 de març
de 2010).

RGE núm. 1126/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a caiguda
de l'economia de les Illes Balears l'any 2009. (Mesa de 24 de
març de 2010).

RGE núm. 1127/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a fixos discontinus. (Mesa de 24 de març
de 2010).

Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

De quina manera el Govern de les Illes Balears colAlabora
amb el Consell d'Eivissa per tal de dur endavant els projectes de
remodelació i millora de la Platja d'en Bossa i Badia de
Portmany, elaborats pel consell insular?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Com es planteja el traspàs de competències en matèria
turística als consells insulars?

Palma, a 23 de març de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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 Ple.

Pot explicar el conseller de Salut i Consum en què
consisteixen els acords presos al darrer consell interterritorial
sobre la sostenibilitat del sistema sanitari?

Palma, a 23 de març de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

Considera el conseller d'Economia i Hisenda que comencen
a veure's brots verds a l'economia balear?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia de la visita realitzada pel Sr. Ministre de Justícia a les
Illes Balears el proppassat 18 de març?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears la
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears el passat 22 de març, relativa als requisits que han de
complir les guarderies privades?

Palma, a 23 de març de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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.

Té el Govern de les Illes Balears una proposta d'un nou
règim especial per a les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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 previsions té la Conselleria de Salut per tal
d'incrementar els serveis sanitaris al municipi de Sant Joan de
Labritja durant l'any 2010?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Per quina raó la Conselleria d'Agricultura i Pesca no paga
els deutes que té contrets?

Palma, a 24 de març de 2010.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

Quina valoració fa la Conselleria de Turisme en relació amb
les dades sobre arribada de visitants a les Illes Balears dels dos
darrers mesos?

Palma, a 24 de març de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern la caiguda de l'economia de les Illes Balears l'any 2009?

Palma, a 24 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Quines gestions dur a terme el Sr. Conseller de Treball per
millorar les prestacions dels fixos discontinus?

Palma, a 24 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 13345/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a promoció
d'energies alternatives. (BOPIB núm. 100, de 23 d'octubre de
2009).

Què es fa per promoure les energies alternatives a les Illes
Balears?
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La conselleria treballa en diversos fronts: el
desenvolupament normatiu en matèria d'energies renovables, les
línies de subvencions i els programes europeus que impulsen la
implantació d'energies alternatives.

Palma, 17 de març de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 644/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a denúncia
contra la pedrera d'ets Aljubs de Ciutadella. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

En quin estat es troba la denúncia interposada davant la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia contra la pedrera
d'ets Aljubs de Ciutadella de Menorca? Quines són les
properes actuacions previstes respecte de l'esmentat
expedient?

La denúncia, segons consta a la nostra conselleria, va ser
desestimada per silenci administratiu. S'ha presentat un recurs
d'alçada que s'està tramitant.

Palma, 17 de març de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 680/10 a 683/10, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez,
relatives a subvencions atorgades a la Fundació COINT (I i II)
i a convenis signats des de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració  (I i II). (BOPIB núm. 117, de 26 de
febrer de 2010).

Quines subvencions s'han atorgat a la Fundació COINT els
anys 2008 i 2009 amb el pressupost de cooperació i
desenvolupament?

L'any 2008 no es va atorgar cap subvenció a la Fundació
COINT.

L'any 2009 se li va atorgar una subvenció per import de
76.922,20 euros per a l'execució del projecte "Apoyo al
desarrollo turístico y pesquero sostenible, como herramienta
clave para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos
familiares de mujeres y pescadores artesanales de población
vulnerable de la comunidad de Taganga, Santa Marta", a
Colòmbia (ep. 039/09)

Quins convenis s'han signat des de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i/o des de la Direcció  General
de Cooperació o l'Agència de Cooperació Internacional amb
la Fundació COINT els anys 2008 i 2009?

Durant els anys 2008 i 2009 no es va firmar cap conveni
amb la Fundació COINT.

Palma, 15 de març de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 684/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatge
a Cuba de diverses persones de la Fundació Balears a
l'Exterior. (BOPIB núm. 117, de 26 de febrer de 2010).

Quines persones de la Fundació Balears a l'Exterior s'han
desplaçat a Cuba? Quina fou l'agenda del viatge i els objectius
d'aquest? Quin cost ha suposat aquest desplaçament?

Les persones que es varen desplaçar a Cuba varen ser el
director general d'Acció Exterior i Relaciona amb la Unió
Europea, Sr. Jordi Bayona i Llopis, i la gerent de la Fundació
Balears a l'Exterior, Sra. Josefa González i Jiménez.

L'objectiu d'aquest viatge va ser visitar la Casa Balear de
Cuba amb la finalitat d'establir i mantenir el contacte amb els
balears residents mitjançant una trobada dels delegats a
cadascuna de les províncies cubanes amb presència de balears
i descendents, així com assegurar el ple funcionament de les
activitats realitzades i les ajudes atorgades des de la Fundació
Balears a l'Exterior.

Respecte de l'agenda del viatge, adjuntem el programa
oficial de Cuba.

El preu del viatge a Cuba va ser de 3.794,38 euros.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

El programa oficial esmentat queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major de la cambra, a disposició de tots
els senyors diputats.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 685/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatge
a les cases i centres balears a l'exterior (II). (BOPIB núm. 117,
de 26 de febrer de 2010).

Quin calendari de viatge tenen previst els membres de la
Fundació Balears a l'Exterior per a l'any 2010?

Durant l'any 2010 està prevista la visita a les cases balears
de nova creació a Argentina, així com a aquelles on s'han
implantat recentment els programes socials. També és en
agenda l'eventual inauguració de la nova seu de La Agrupación
Mallorca de San Pedro.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 686/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatge
a les cases i centres balears a l'exterior. (BOPIB núm. 117, de
26 de febrer de 2010).

Quin personal laboral i alts càrrecs de la Fundació Balears
a l'Exterior té previst viatjar a les cases i centres balears? En
quina data i per quins motius? Especificau el cost previst del
viatge.

Habitualment a les visites a les cases o centres balears a
l'exterior viatge el director general d'Acció Exterior i la gerent
de la Fundació Balears a l'Exterior, a excepció de la celebració
del Consell de comunitats en el qual s'hi afegeix un funcionari.

En aquests moments no és previst encara ni les dates ni el
cost.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 689/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a cursos
realitzats per la Fundació COIT i participació (III). (BOPIB
núm. 117, de 26 de febrer de 2010).

Quants de cursos i quins joves han participat en els cursos
presencials i a través d'Internet que ha realitzat la Fundació
COINT per als joves de les cases i centres de Balears a
l'exterior l'any 2009?

L'any 2008 es va dictar la Resolució de 23 de desembre del
conseller de Presidència d'una subvenció per a la Fundació
COINT per a la impartició de cursos presencials i on line amb
un àmbit temporal d'acompliment fins al 30 de setembre de
2009.

Durant la vigència d'aquesta resolució varen participar
d'aquesta formació el següent nombre de balears i descendents:

Cursos on line: 66 persones.
Cursos presencials: 98 persones.
Cursos en el marc de l'operació Retorn dirigits a joves: 15

persones.
Total participants: 179.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 690/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a cursos
realitzats per la Fundació COINT i participació. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

Quants de cursos i quants de joves han participat en els
cursos presencials i a través d'Internet que ha realitzat la
Fundació COINT per als joves de les cases i centres balears a
l'exterior?

L'any 2008 es va dictar la Resolució de 23 de desembre del
conseller de Presidència d'una subvenció per a la Fundació
COINT per a la impartició de cursos presencials i on line amb
un àmbit temporal d'acompliment fins al 30 de setembre de
2009.

Durant la vigència d'aquesta resolució varen participar
d'aquesta formació el següent nombre de balears i descendents:

Cursos on line: 66 persones.
Cursos presencials: 98 persones.
Cursos en el marc de l'operació Retorn dirigits a joves: 15

persones.
Total participants: 179.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 691/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
partida pressupostària assignada per al conveni amb la
Fundació COINT (III). (BOPIB núm. 117, de 26 de febrer de
2010).

Quina partida pressupostària té previst assignar des de la
Fundació Balears a l'Exterior per als convenis i/o contractes
amb la Fundació COINT l'any 2010?

L'any 2010 la Fundació Balears a l'Exterior no té previst
signar cap conveni ni contracte amb la Fundació COINT i, per
tant, no s'ha assignat cap partida pressupostària.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 692/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
partida pressupostària assignada per al conveni amb la
Fundació COINT (II). (BOPIB núm. 117, de 26 de febrer de
2010).

Quina partida pressupostària té previst assignar des de la
Fundació Balears a l'Exterior per als convenis i/o contractes
amb la Fundació COINT l'any 2009?

L'any 2009 la Fundació Balears a l'Exterior no ha signar cap
conveni ni contracte amb la Fundació COINT i, per tant, no s'ha
assignat cap partida pressupostària.
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Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 693/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
partida pressupostària assignada per al conveni amb la
Fundació COINT. (BOPIB núm. 117, de 26 de febrer de 2010).

Quina partida pressupostària té previst assignar des de la
Fundació Balears a l'Exterior per als convenis i/o contractes
amb la Fundació COINT l'any 2009?

L'any 2009 la Fundació Balears a l'Exterior no ha signar cap
conveni ni contracte amb la Fundació COINT i, per tant, no s'ha
assignat cap partida pressupostària.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 694/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a cursos
realitzats per la Fundació COINT i participació. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

Quants de participants de les cases i centres balears a
l'exterior han assistit i s'han beneficiat dels cursos impartits
per la Fundació COINT en el marc del conveni amb el Govern
de les Illes Balears durant el 2009?

L'any 2008 es va dictar la Resolució de 23 de desembre del
conseller de Presidència d'una subvenció per a la Fundació
COINT per a la impartició de cursos presencials i on line amb
un àmbit temporal d'acompliment fins al 30 de setembre de
2009.

Durant la vigència d'aquesta resolució varen participar
d'aquesta formació el següent nombre de balears i descendents:

Cursos on line: 66 persones.
Cursos presencials: 98 persones.
Cursos en el marc de l'operació Retorn dirigits a joves: 15

persones.
Total participants: 179.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 695/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a cursos
realitzats per la Fundació COINT i participació. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

Quants de participants de les cases i centres balears a
l'exterior han assistit i s'han beneficiat dels cursos impartits
per la Fundació COINT en el marc del conveni amb el Govern
de les Illes Balears durant el 2008?

L'any 2008 es va dictar la Resolució de 23 de desembre del
conseller de Presidència d'una subvenció per a la Fundació
COINT per a la impartició de cursos presencials i on line amb
un àmbit temporal d'acompliment fins al 30 de setembre de
2009.

Durant la vigència d'aquesta resolució varen participar
d'aquesta formació el següent nombre de balears i descendents:

Cursos on line: 66 persones.
Cursos presencials: 98 persones.
Cursos en el marc de l'operació Retorn dirigits a joves: 15

persones.
Total participants: 179.

Palma, 18 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1046/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut
i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, davant la Comissió d'no permanent de Salut, per tal
d'informar sobre totes les millores incorporades per aquest
govern al projecte de construcció del nou hospital de referència
per a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 804/10, del sector públic instrumental de les
Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2010, atès escrit RGE núm. 998/10, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, conformement amb l'establert a
l'article 93 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
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publicat al BOPIB núm. 119, de 12 de març d'enguany, fins al
proper dia 12 d'abril de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Actualització de la regulació de la gestió econòmica del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2010, amb la finalitat d’actualitzar la regulació de
la gestió econòmica de la Cambra, d’acord amb el que preveu
el Reglament del Parlament i atesa la pràctica ja desenvolupada
en base als anteriors acords de la Mesa de dates 16-07-1999,
25-06-2003, 28-03-2007 i 10-07-2007, respectant la seguretat
jurídica i l’agilitat que requereixen els temes econòmics, adopta
els següents acords:

1. Ordenació de les despeses
L’ordenació de les despeses, conformement amb l’establert

per l’article 30.1.3a del Reglament del Parlament, correspon a
la Mesa. L’esmentada ordenació comprèn tres fases:
l’autorització de la despesa (A),  la disposició del crèdit (D) i el
reconeixement de l’obligació(O). 

D’acord  amb el que faculta l'esmentat article, la Mesa
delega en la presidenta de la Cambra la possibilitat d’ordenar
despeses fins al límit de 6.000 i, si bé amb l’obligació de
retre’n compte a la Mesa al llarg dels 45 dies següents. El límit
de quantia no actuarà: 

a) Quan es tracti de despeses relatives a nòmines de
personal, seguretat social, percepcions de diputats,
assignacions de grups parlamentaris o imposts. 
b) Al llarg dels períodes en què el Parlament no es trobi
reunit, hagi estat dissolt o n’hagi expirat el seu mandat, sigui
el que sigui l’objecte de la despesa.
Per als casos d’absència de la presidenta, l’anterior

delegació es farà extensiva a favor de la vicepresidenta primera.

2. Ordenació dels pagaments

 La Mesa es dóna per assabentada del fet que la Sra.
Presidenta delega, per als casos d’absència, en la vicepresidenta
primera la facultat d’ordenar els pagaments que li ve
reconeguda en l’article 31.1 de l’esmentat Reglament.

3. Obertura de comptes bancaris i disposició del fons
L’obertura de qualsevol compte bancari requerirà acord

exprés de la Mesa.
La disposició dels fons es farà mitjançant les tres firmes

conjuntes de la presidenta, del lletrat oficial major i de la
interventora. Així mateix, els esmentats càrrecs podran ésser
substituïts, respectivament, per la vicepresidenta primera, el
lletrat Sr. Joan Ferrer i Cánaves i el cap de secció de
Pressuposts i Comptabilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès l'escrit amb RGE núm. 1033, de dia 18 de març de
2010, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
pel qual solAlicita el cessament de la Sra. Bàrbara Bibiloni i
Trobat com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.
       

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de 20 de juliol
de 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2557, de 23
de juliol de 2007, en ús de les facultats previstes a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà el
nomenament de la Sra. Bàrbara Bibiloni i Trobat, com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C1/C, nivell 23) i amb efectes econòmics i administratius
des de dia 20 de juliol de 2007.

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. Bàrbara Bibiloni i Trobat com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C1/C, nivell 23) adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 17 de març del 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
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.
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A la seu del Parlament, a 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès l'escrit amb RGE núm. 1039, de dia 18 de març de
2010, presentat per l'Hble. Sr. Isabel Alemany i Moyà,
vicepresidenta primera de la cambra, pel qual solAlicita el
cessament de la Sra. Apolonia Crespí Sureda com a personal
eventual adscrita al servei d'aquesta.
       

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de 30 de juliol
de 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2671, de 31
de juliol de 2007, en ús de les facultats previstes a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà el
nomenament de la Sra. Apolonia Crespí Sureda, com a personal
eventual adscrita al servei de la vicepresidenta primera, amb
categoria administrativa de cap de negociat (grup C1/C, nivell
23) i amb efectes econòmics i administratius des de dia 30 de
juliol de 2007.

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. Apolonia Crespí Sureda com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C1/C, nivell 23) adscrita a la vicepresidenta
primera, amb efectes econòmics i administratius des de dia
18 de març del 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
de la Mesa de la cambra i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1034 de dia 18 de març de 2010,
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Bisellach i Bestard,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miquel Bisellach i Bestard com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1/C, nivell 23),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 18 de març de 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
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de la Mesa de la cambra i que estan dotades
pressupostàriament.

B. La vicepresidenta primera HBle. Sra. Isabel Alemany i
Moyà, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1040 de dia 18 de
març de 2010, solAlicita el nomenament de la Sra. Maria
Gibert i Vives, com a personal eventual adscrita al seu
servei.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Maria Gibert i Vives com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1/C, nivell 23),  adscrita al
servei de la vicepresidenta primera, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 19 de març de 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren adscrites al servei
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, vacants i dotades pressupostàriament, entre les
quals hi figura la de la secretària de la Presidència.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1041 de dia 18 de març
de 2010, la presidenta del Parlament comunica a la Mesa de
la cambra el nomenament de la Sra. Apolonia Crespí
Sureda, com a secretària de la Presidència.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Apolonia Crespí i Sureda com a secretària
de Presidència amb caràcter de personal eventual i amb
categoria administrativa a la de cap de secció (i retribucions
assimilades a les d'un funcionaris del grup A2/B, nivell 24,
amb cabdalia de cap de secció)  i adscrita al Gabinet de
Presidència, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 19 de març de 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren adscrites al servei
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, vacants i dotades pressupostàriament, entre les
quals hi figura la de cap de gestió del Gabinet de
Presidència.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1041 de dia 18 de març
de 2010, la presidenta del Parlament comunica a la Mesa de
la cambra el nomenament del Sr. Joan Vives i Salas com a
cap de gestió del Gabinet de Presidència.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Joan Vives i Salas com a cap de gestió del
Gabinet de Presidència amb caràcter de personal eventual i
amb categoria administrativa a la de cap de secció (i
retribucions assimilades a les d'un funcionaris del grup
A2/B, nivell 24, amb cabdalia de cap de secció) sent adscrit
al Gabinet de Presidència, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 19 de març de 2010.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren adscrites al servei
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, vacants i dotades pressupostàriament, entre les
quals hi figura la d'administrativa de la Presidència.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1041 de dia 18 de març
de 2010, la presidenta del Parlament comunica a la Mesa de
la cambra el nomenament de la Sra. Francisca Mut
Cantarellas, com a administrativa de la Presidència.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Francisca Mut Cantarellas com a
administrativa de Presidència amb caràcter de personal
eventual i amb categoria administrativa a la de cap de
negociat (i retribucions assimilades a les d'un funcionaris del
grup C1/C, nivell 23)  i adscrita al Gabinet de Presidència,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 19 de
març de 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren adscrites places al
servei del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, vacants i dotades pressupostàriament, entre les
quals hi figuren dues places de xofer.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1041 de dia 18 de març
de 2010, la presidenta del Parlament comunica a la Mesa de
la cambra el nomenament del Sr. Pablo Jesús Gelabert i Fiol
com a xofer de la Presidència.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Pablo Jesús Gelabert i Fiol com a xofer de
la Presidència amb caràcter de personal eventual (i
retribucions assimilades a les de xofer, del cos d'uixers
C2/D, nivell 16)  i adscrit al Gabinet de Presidència, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 19 de març de
2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

J)
Nomenament personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren adscrites places al
servei del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, vacants i dotades pressupostàriament, entre les
quals hi figuren dues places de xofer.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1041 de dia 18 de març
de 2010, la presidenta del Parlament comunica a la Mesa de
la cambra el nomenament del Sr. Pedro Riutort i Serra com
a xofer de la Presidència.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Pedro Riutort i Serra com a xofer de la
Presidència amb caràcter de personal eventual (i retribucions
assimilades a les de xofer, del cos d'uixers C2/D, nivell 16)
i adscrit al Gabinet de Presidència, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 19 de març de 2010.

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

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 18 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1136 de dia 24 de març de
2010 de la Molt Hble. Sra. Presidenta, pel qual es comunica
el cessament del Sr. Joan Vives i Salas com a cap de gestió
del Gabinet de Presidència, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 24 de març de 2010; càrrec pel
qual fou nomenat per resolució de la Presidència de dia 18
de març de 2010, comunicada per l’escrit RGS núm. 1983
de dia 19 de març de 2010.

B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1139 de 24 de març de 2010,
pel qual el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, solAlicita el
nomenament del Sr. Joan Vives i Salas com a personal
eventual adscrit al servei del grup esmentat, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 25 de març de 2010.

C. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figuren places adscrites al
servei del Grup Parlamentari Mixt, una d’elles vacant i
dotada pressupostàriament.

 
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Joan Vives i Salas com a cap de gestió
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual i amb categoria administrativa assimilada a la de
cap de secció  (amb retribucions assimilades a les d’un
funcionari del grup A2/B, nivell 24, amb cabdalia de cap de
secció), amb efectes econòmics i administratius des de dia
24 de març de 2010; i el nomenament d’aquest com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Mixt, amb categoria administrativa assimilada a la de cap de
negociat (amb retribucions semblants a la d’un funcionari
del grup C1/C, nivell 23), amb efectes econòmics i
administratius des de dia 25 de març de 2010.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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.
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A la seu del Parlament, a 25 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1140 de dia 24 de març de
2010 de l'Hble. Sra. Isabel Alemany i Moyà, en la seva
qualitat de vicepresidenta primera de la Cambra, pel qual es
comunica el cessament de la Sra. Maria Gibert i Vives com
a personal eventual adscrita al seu servei, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 24 de març de 2010;
càrrec pel qual fou nomenat per resolució de la Presidència
de dia 18 de març de 2010, comunicada per l’escrit RGS
núm. 1978 de dia 19 de març de 2010.

B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1137 de 24 de març de 2010,
la Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, en la seva qualitat
de presidenta de la Cambra, comunica el nomenament de la
Sra. Maria Gibert i Vives com a cap de gestió del Gabinet de
la Presidència, amb efectes econòmics i administratius des
de dia 25 de març de 2010.  

C. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figura vacant i dotada
pressupostàriament la plaça de cap de Gabinet de la
Presidència, amb caràcter de personal eventual..

 
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. Maria Gibert i Vives com a personal
eventual adscrita al servei de la vicepresidenta primera, amb
categoria administrativa assimilada a la de cap de negociat
(i amb retribucions assimilades a les d’un funcionari del
grup C1/C, nivell 23), amb efectes econòmics i
administratius des de dia 24 de març de 2010; i el
nomenament d’aquesta com a cap de gestió del Gabinet de
Presidència amb caràcter personal eventual, amb categoria
administrativa assimilada a la de cap de secció (amb
retribucions semblants a la d’un funcionari del grup A2/B,
nivell 24), amb efectes econòmics i administratius des de dia
25 de març de 2010.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 25 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1136 de dia 24 de març de
2010 de la Molt Hble. Sra. Presidenta, pel qual es comunica
el cessament de la Sra. Francisca Mut Cantarellas com a
administrativa de Presidència, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 24 de març de 2010; càrrec pel
qual fou nomenada per resolució de la Presidència de dia 18
de març de 2010, comunicada per l’escrit RGS núm. 1981
de dia 19 de març de 2010.

B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1141 de 24 de març de 2010,
l'Hble. Sra. Isabel Alemany i Moyà, en qualitat de
vicepresidenta primera de la Cambra, solAlicita el
nomenament de la Sra. Francisca Mut Cantarellas com a
personal eventual adscrita al seu servei, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 25 de març de 2010.

C. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figura vacant i dotada
pressupostàriament la plaça eventual adscrita al servei de la
vicepresidenta primera de la cambra.

 
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. Francisca Mut Cantarellas com a
administrativa de Presidència amb caràcter de personal
eventual i amb categoria administrativa assimilada a la de
cap de negociat  (amb retribucions assimilades a les d’un
funcionari del grup C1/C, nivell 23), amb efectes econòmics
i administratius des de dia 24 de març de 2010; i el
nomenament d’aquesta com a personal eventual adscrita al
servei de la vicepresidenta primera de la Cambra, amb
categoria administrativa assimilada a la de cap de negociat
(amb retribucions semblants a la d’un funcionari del grup
C1/C, nivell 23), amb efectes econòmics i administratius des
de dia 25 de març de 2010.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu
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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 25 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

N)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1138 de dia 24 de març de
2010, el portaveu del Grup Parlamentari Mixt solAlicita el
cessament del Sr. José Noguera Coll com a personal
eventual adscrit al servei d'aquest grup, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 24 de març de 2010;
càrrec pel qual fou nomenat per resolució de la Presidència
de dia 17 de novembre de 2008, comunicada per l’escrit
RGS núm. 11763 de dia 18 de novembre de 2008.

B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 1137 de 24 de març de 2010,
la Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, en qualitat de
presidenta de la Cambra, comunica el nomenament del Sr.
José Noguera Coll com a administratiu de la Presidència,
amb caràcter de personal eventual, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 25 de març de 2010. 

C. A la vigent plantilla i a la relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears hi figura vacant i dotada
pressupostàriament la plaça d'administratiu del Gabinet de
la Presidència, amb caràcter de personal eventual,

 
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. José Noguera Coll com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb
categoria administrativa assimilada a la de cap de negociat
(amb retribucions assimilades a les d’un funcionari del grup
C1/C, nivell 23), amb efectes econòmics i administratius des
de dia 24 de març de 2010; i el nomenament d’aquest com
a administratiu del Gabinet de Presidència, amb caràcter de
personal eventual, amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (amb retribucions semblants a la
d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23), amb efectes
econòmics i administratius des de dia 25 de març de 2010.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 25 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

O)
Presidència del Comitè de Salut i Seguretat del Parlament

de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2010, aprova la delegació de la Molt Hble. Sra.
Presidenta de la Cambra en altres membres de la Mesa per tal de
presidir el Comitè de Salut i Seguretat del Parlament de les Illes
Balears, d'acord amb l'establert a l'article 3 del Reglament del
comitè esmentat. Així, aquesta presidència queda de la manera
següent:

Titular:
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon de la

Mesa.
Suplent:
Hble. Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon de la Mesa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

P)
Representació de l'administració parlamentària a la Mesa

Negociadora del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2010, aprova la delegació de la Molt Hble. Sra.
Presidenta de la Cambra en altres membres de la Mesa per tal de
figurar com a representant de l'administració parlamentària a la
Mesa Negociadora del Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'establert a l'article 62 de l'Estatut de Personal de la
cambra. Així, aquesta representació queda de la manera
següent:
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Titular:
Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, secretari primer de la

Mesa.
Suplent:
Hble. Sra. Isabel Alemany i Moyà, vicepresidenta primera

de la Mesa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 120, de 19 de març de
2010.

- Pàg. 4086 i 4095. Informació. Apartat D)
On diu: Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta del
Parlament de les Illes Balears
Hi ha de dir: Elecció del càrrec de vicepresident primer o
vicepresidenta primera del Parlament de les Illes Balears

-  Pàg. 4087. Compareixences, apartat B)
On diu: Compareixença dels representants del Fons pitiús de
cooperació, del Fons menorquí de Cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, davant la Comissió de
Drets Humans, ...
Hi ha de dir: Compareixença dels representants del Fons pitiús
de cooperació, del Fons menorquí de Cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, ...

-  Pàg. 4099. Compareixences, apartat B)
On diu: Compareixença dels representants del Fons pitiús de
cooperació, del Fons menorquí de Cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, davant la Comissió de
Drets Humans, ...
Hi ha de dir: Compareixença dels representants del Fons pitiús
de cooperació, del Fons menorquí de Cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, ...

On diu: A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2010, ...
Hi ha de dir: A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de
2010, ...
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