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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de setembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4244/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb la previsió i l'extinció d'incendis.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d3 Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens i
Mir.

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. Joan BOned i Roig del
Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Miquel
Jerez i Juan i Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4620/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres de recollida de pluvials
a Alaior. (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre 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 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4626/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució del nombre
d'avortaments. (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4619/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a declaració d'interès públic de la
línia Dènia-Formentera-Dènia. (BOPIB núm. 143, de 24 de
setembre 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 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4627/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millores a l'àmbit de la salut
pública. (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4628/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaració d'àrea
d'urbanització prioritària. (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre
de 2010).
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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 6 d'octubre 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 28

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4629/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dades per elaborar les
previsions econòmiques. (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre
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 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de setembre de 2010, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
1026/10, del Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE
núm. 630/10, de salut pública de les Illes Balears. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Obres Públiques, davant el Ple de la Cambra, per tal de retre
comptes del compliment de la Moció RGE núm. 631/10,
relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de la
Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a
l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública (RGE
núm. 4453/10).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de setembre de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, qui informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 4621/10, 4622/10, 4624/10 i
4625/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2010, atesos els escrits presentats pel Govern
de les Illes Balears (RGE núm. 4644/10 i 4653/10) quedaren
ajornades les preguntes següents, publicades totes al BOPIB
núm. 143, de 24 de setembre d'enguany:
• RGE núm. 4621/10, de l'Hble. Sra. Carolina Torres i

Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
discriminació de trenta-set estudiants de les Pitiüses en les
beques per al desplaçament.

• RGE núm. 4622/10, de l'Hble. Sr. Cristóbal Huguet i Sintes,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
protecció per als empresaris i treballadors que no secundin
la vaga general.

• RGE núm. 4624/10, de l'Hble. Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Arxiu de la
Corona d'Aragó.

• RGE núm. 4625/10, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació dels
descomptes a residents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 4623/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de setembre de 2010, quedà decaiguda la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditories i comptes generals en relació amb els ens
instrumentals de l'administració de la comunitat autònoma
(publicada al BOPIB núm. 143, de 24 de setembre d'enguany),
a causa de l'absència del diputat presentant.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4728/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política del Govern respecte del sector agrari de les Illes
Balears, per urgència. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).

Palma, a 6 d'octubre 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 Mixt, només amb el parer favorable dels diputats
d'UM Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Maria Antònia
Sureda, interpelAla el Govern de les Illes Balears, sobre la
política del Govern respecte del sector agrari de les Illes
Balears.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, atesa la desaparició de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear i la
necessitat d'aclarir l'estat de les transferències sobre agricultura,
se solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a aquesta
iniciativa.

Palma, a 29 de setembre de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Marián Suárez i Martí
El portaveu suplent:
Josep Melià i Ques.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4765/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4244/10, relativa a
política del Govern en relació amb la prevenció i l'extinció
d'incendis. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).

Palma, a 6 d'octubre 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. 4244/10,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb
la prevenció i l'extinció d'incendis, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a confeccionar i presentar una llei de prevenció i
extinció d’incendis que tengui per objecte la defensa dels
terrenys forestals davant els incendis i la protecció de les
persones i béns, i que promogui l’adopció d’una política activa
de prevenció coordinada entre totes les administracions
públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar dedicant recursos econòmics destinats
a la recuperació i rehabilitació de les propietats afectades per
l’incendi originat a la Cala de Benirràs, situada en el terme
municipal de Sant Joan de Labritja, a l’illa d’Eivissa, el passat
mes d’agost.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç
desenvolupat pels equips d’extinció i cossos de seguretat i la
colAlaboració d’aquelles persones que, a títol individual,
participaren en les tasques d’extinció de l’incendi originat a la
Cala de Benirràs el passat mes d’agost.

4. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, atesa la seva absència al llarg
dels 12 dies en que l’incendi de Benirràs va trigar a estar
extingit, atesa la importància que té, en aquests casos, la
coordinació dels diferents equips que participen en les tasques
d’extinció.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta que no fossin
ateses les peticions formulades per l’Ajuntament de Sant Joan
de Labritja en els darrers anys en relació amb la situació de la
Cala de Benirràs i insta les administracions competents a dur a
terme les actuacions necessàries, d’acord amb l’Ajuntament de
Sant Joan de Labritja, per tal d’evitar que es repeteixin aquests
fets.

Palma, a 1 d'octubre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4719/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a traspàs de polítiques actives d'ocupació, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 6 d'octubre de 2010).

Palma, a 6 d'octubre 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable dels diputats
d'UM Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà i Maria
Antònia Sureda i Martí, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Recentment, el País Basc ha assolit la consecució del traspàs
de la totalitat de les polítiques actives d’ocupació i ja que
l’article 27 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el
seu punt 1, preveu que: “en l’àmbit de les seves competències,
les administracions públiques de les Illes Balears impulsaran la
formació permanent, l’accés gratuït als serveis públics
d’ocupació i a l’ocupació estable i de qualitat en la qual es
garanteixin la seguretat, la dignitat i la salut en el treball”.

L’assoliment de la totalitat de les competències referents a
les polítiques actives d’ocupació permetria a la nostra comunitat
autònoma assolir un major control sobre el compliment de la
normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social, també
permetria dissenyar un pla específic de formació contínua per
tal d’afrontar la qualificació dels nostres treballadors dotant-los
de noves capacitats així com faria possible bonificar la
contractació sobre activitats estratègiques per a Balears com és
el turisme.

Principalment, poder gestionar des del Govern de les Illes
Balears les polítiques actives d’ocupació permetria adaptar la
nostra singularitat laboral, donada l’estacionalitat, a una realitat
social que permeti la igualtat dels treballadors de les Illes
Balears respecte de la resta de l’Estat.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i el
Govern espanyol a iniciar la tramitació per tal de traspassar les
polítiques actives d’ocupació al Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de setembre de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12128/09,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Maria Rodríguez i
Barberá, relativa a actuació d'emergència de ruptura
canonada del Pont d'Inca. (BOPIB núm. 93 de 11 de setembre
de 2009).

Com valora la consellera d'Interior l'actuació del seu
departament duta a terme mitjançant el SEIB 112 i la Direcció
General d'Emergències a l'accident ocorregut recentment com
a conseqüència de la ruptura d'una important infraestructura
hidràulica en el carrer Dr. Gómez Hulla en la localitat del
Pont d'Inca en el municipi de Marratxí?

En referència a l'incident ocorregut el passat dia 27 de  juliol
del 2009 a les 2.12 hores de la matinada al carrer Mariano
Gómez Ulla al terme municipal de Marratxí i segons  l'informe
de la prefectura de la sala de l'112, una vegada rebuda
notificació per part d'112 de l'incident, es posa en marxa tot el
dispositiu avisant els organismes implicats en emergències
(policia local, bombers, Guàrdia Civil i Unitat Operativa de la
Direcció General d'Emergències).

Amb motiu de les inundacions es produeixen enfonsament
de terra i dos policies locals de Marratxí que s'han personat al
lloc i un veí cauen en la foradada; des de l'112 se'ls demana si
necessiten ambulància i contesten que no és necessari, que es
troben bé, també se'ls demana si volen que avisin la seva central
i contesten que és suficient que venguin els bombers.

La policia local es fa càrrec de l'incident i tal com correspon
a aquest organisme acordona la zona i avisa a EMAYA que
finalitza la reparació de l'avaria a les 16.48 hores.

Per tot l'exposat amb anterioritat, es valora l'actuació de
l'112 en aquest incident com a correcta ja que en tot moment
s'han seguit els protocols establerts, que entren dintre de la
nostra competència.

Marratxí, 20 de setembre de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 1597/10,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Maria Rodríguez i
Barberá, relativa a Pla estratègic de telecomunicacions 2008-
2010. (BOPIB núm. 124 de 23 d'abril de 2010).

Com s'ha desenvolupat i en quin grau d'execució es troba
el Pla estratègic de telecomunicacions 2008-2010 que sens
dubte repercutirà en el PINTIB 2010-2014?
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El Pla estratègic de Telecomunicacions s'ha desenvolupat a
partir d'un diàleg establert en el si de les administracions
públiques presents a la CBTIC (Comissió Balear de Tecnologia
i Comunicacions), formada pel Govern de les Illes Balears, els
consells insulars i els ajuntaments. En aquests moments aquest
pla segueix el seu curs amb ritme constant i alt per donar
resposta a les necessitats urgents. Hem de destacar les
actuacions lligades al desenvolupament del Centre de
telecomunicacions per afavorir la difusió de la TDT.

Marratxí, 20 de setembre de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 1598/10,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Maria Rodríguez i
Barberá, relativa a aportació de TURISTEC al PINTIB 2010-
2014. (BOPIB núm. 124 de 23 d'abril de 2010).

Quina és l'aportació que TURISTEC, organisme creat el 13
de desembre de 2007, farà al PINTIB 2010-2014?

El finançament de les activitats previstes al PINTIB 2010-
2014 és públic i privat, és a dir, que les aportacions de fons
públics es complementen amb activitats d'inversió per part de
les empreses a definir en cada cas i en cada moment. En
qualsevol cas, TURISTEC és un clúster d'empreses
tecnològiques i per tant una associació privada, per tant, haurien
d'ésser els seus membres els que donessin resposta a aquesta
pregunta.

Marratxí, 20 de setembre de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2454/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Turisme. (BOPIB
núm. 129 de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Turisme, o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Pel que fa a l'ATB, abans IBATUR, hem de comentar que
dins la línia de subvencions a les associacions hoteleres -i
aprovades pel consell de direcció de dia 18 de desembre de
2009- s'han concedit dues subvencions a l'illa de Formentera. La
primera, a la Federació Empresarial d'Eivissa i Formentera, a la
qual s'ha atorgat una subvenció de 68.516,10 euros i la segona,
a la Federació Empresarial Nàutica de les Illes Balears a la qual
s'ha atorgat una subvenció de 15.263,84 euros.

Per altra banda, hem de comentar que des de la Conselleria
de Turisme i Treball, abans Conselleria de Turisme, s'ha firmat
un conveni de promoció entre l'ATB i el Consell de Formentera
on s'hi aporta la quantitat de 1.000.000 euros.

Al mateix temps l'IMET té prevista la quantitat de 50.000
euros per a activitats desestacionalitzadores a determinar per
una comissió conjunta entre el Consell de Formentera i la
Conselleria de Turisme i Treball.

Palma, 15 de setembre de 2010.
La consellera de Turisme i Treball:
Joana M. barceló i Martí.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 3184/10, 3185/10 i 3186/10,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat José Maria Rodríguez i
Barberá, relatives a devolució de factures. (BOPIB núm. 93 de
11 de setembre de 2009).

Per quin motiu les factures 126/05, de 21 de juliol de 2005,
104/07, de 28 de març de 2007, i 105/07, de 29 de març de
2007, de l'empresa PALDACAR SL, Restaurant Molí d'es
Comte, no han estat abonades per la Conselleria d'Interior i
s'han retornat per la Secretaria General al titular de
l'empresa?

En cap de les factures abans citades no figura cap signatura
de conformitat, tot i que dues d'elles superen la quantia que
requereix l'aprovació d'un contracte menor.

Marratxí, 20 de setembre de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4169/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen LLinàs i Warthmann, relativa a
delegats territorials Educació. (BOPIB núm. 142 de 17 de
setembre de 2010).

Quines han estat les persones que han ocupat el càrrec de
delegat o delegada territorial d'Educació a les Illes durant
aquesta legislatura?

A l'illa de Menorca el delegat territorial d'aquesta legislatura
és el Sr. Joan Coll i Pons.

La delegació territorial d'Eivissa i Formentera ha estat
ocupada fins el 13 de febrer de 2010 per la Sra. Margalida Marí
i Tur, en aquesta data va prendre possessió l'actual delegada, la
Sra. Laura Carrascosa de Juan.

Palma, 20 de setembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4197/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
residència Molí d'en Regalat (Artà). (BOPIB núm. 142 de 17
de setembre de 2010).
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En quina situació administrativa i de construcció i/o
remodelació es troba la residència per a la tercera edat del
municipi d'Artà, anomenada Molí d'en Regalat?

No figura a cap registre administratiu de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració, solAlicitud per construir
una residència amb aquest nom.

Palma, 27 de setembre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4748/10, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la directora adjunta de l'Institut Ramon Llull.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2010, conformement amb l'article 43 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la directora adjunta de l'Institut
Ramon Llull, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre l'activitat duta a terme per
l'Institut Ramon Llull des de la seva posada en marxa en aquesta
legislatura; i acorda de trametre'l al president de la comissió
esmentada perquè aquesta adopti l'acord corresponent per
recaptar la compareixença solAlicitada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei amb tramitació davant

comissió RGE núm. 4455/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4709/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a millora de l'atenció
del servei del 061, amb tramitació davant la Comissió no
permanent de Salut, publicada al BOPIB núm. 142/2, de 17 de
setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm.

726/10 i 1612/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2010, admet a tràmit els escrits RGE núm.
4710/10 i 4712/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
accepta la retirada de les solAlicituds de compareixença
esmentades, del conseller de Presidència, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, sobre les noves competències
assumides per la Conselleria de Presidència (BOPIB núm. 117,
de 26 de febrer d'enguany), i del conseller d'Educació i Cultura,
davant la mateixa comissió, sobre l'actual situació del Museu de
Mallorca (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Relació de llocs de feina i organigrama del Parlament de

les Illes Balears degudament actualitzats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2010, ordena la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears de la relació de llocs de feina i de
l'organigrama degudament actualitzats, amb la finalitat de
recollir els canvis i les modificacions aprovats per la Mesa
durant aquesta legislatura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears

Organigrama del Parlament de les Illes Balears

http://contingutsweb.parlamentib.es/Publica/7/bopibs/pOrganica2010.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Publica/7/bopibs/organigrama2010.pdf
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