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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 4060/10, del Grup Parlamentari Popular,

de solAlicitud de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal
que aquesta acordi recaptar la presència del president del
Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per
tal que aquesta acordi la compareixença del Molt Hble. Sr.
President de les Illes Balears davant el Ple de la Cambra per
informar sobre les actuacions desenvolupades pel Govern un
cop es declarà l'incendi que va tenir lloc el passat mes d'agost a
la cala de Benirràs a l'illa d'Eivissa; i es dóna per assabentada
que la Presidència ha convocat la Junta de Portaveus per tractar
sobre aquest i d'altres assumptes en sessió del dia de la data.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Habilitació dels dies necessaris per poder procedir, si n'és

el cas, a l'acompliment de la compareixença del president del
Govern de les Illes Balears davant el ple de la cambra (RGE
núm. 4061/10). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2010, conformement amb l'establert als
articles 61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la Cambra i 45.4 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit
l'escrit esmentat, presentat per 23 diputats de la cambra, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, i acorda d'habilitar els dies
necessaris, inclòs dilluns dia 13, per tal que, si n'és el cas, es
pugui procedir a l'acompliment de la compareixença del Molt
Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears sobre les
actuacions desenvolupades pel Govern un cop es declarà
l'incendi que va tenir lloc el passat mes d'agost a la cala de
Benirràs a l'illa d'Eivissa; si la Junta de Portaveus acorda de
solAlicitar-la, i la Diputació Permanent, de celebrar la sessió
plenària de què es tracta.

Atès que la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió del mateix dia, adopta, conformement amb
l'establert a l'article 176 del Reglament de la cambra, acord
negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 4060/10 (publicat en
aquest BOPIB), l'escrit RGE núm. 4061/10 queda sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 4062/10, del Grup parlamentari Popular,

de solAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent per
tal de procedir al debat i a la votació de l'escrit RGE núm.
4061/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit esmentat i acorda
de trametre'l a la Junta de Portaveus amb caràcter immediat i a
la presidenta perquè en resolgui.

Atès que la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió del mateix dia, adopta, conformement amb
l'establert a l'article 176 del Reglament de la cambra, acord
negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 4060/10 (publicat en
aquest BOPIB), aquesta solAlicitud queda sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de llei RGE núm. 3446/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3553/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
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, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, publicat al BOPIB núm. 140, de 30 de juliol
d'enguany, fins al proper dia 20 de setembre de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Miquel Munar i

Cardell.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de setembre de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 4236/10, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
comunica la seva renúncia a la condició de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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