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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2010, aprovà
la Resolució relativa al programa d'actuacions per a
l'assumpció per la CAIB de competències relatives a
instalAlacions marítimes i als ports d'interès general de Maó,
Eivissa, la Savina i Alcúdia, i també a l'harmonització
d'objectius al Port de Palma.

Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
 "Concloure la tramitació del programa d'actuacions per a

l'assumpció per la CAIB de competències relatives a
instalAlacions marítimes i als ports d'interès general de Maó,
Eivissa, la Savina i Alcúdia, i també a l'harmonització
d'objectius al Port de Palma, atès que ha quedat suficientment
manifesta la voluntat unànime de tots els membres del Ple del
Parlament de les Illes Balears en relació amb l'execució del
referit programa d'actuacions aprovat pel Consell de Govern de
5 de juny de 2009."

A la seu del Parlament, a 15 de desembre de 2010.
La secretària en funcions de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de desembre de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2132/10,
relativa a manca de drets humans de les dones i nins i nines a
Afganistan, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

que en les seves actuacions a Afganistan prioritzi la salvaguarda
i la defensa dels drets humans, especialment dels de les dones
i les nines i els nins."

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2010.
El secretari de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.

La presidenta de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de desembre de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5789/10,
relativa a reconeixement del genocidi armeni, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix, d’acord amb

el contingut de la Resolució del Parlament Europeu de juny de
1987, reafirmada per posteriors resolucions de febrer de 2002 i
2004, que els fets patits per la població armènia entre els anys
1915 i 1921, tenen la consideració d’un veritable genocidi,
d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides per a la
prevenció i el càstig del crim de genocidi, adoptada el desembre
de 1904.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
de preservar la memòria de les víctimes del genocidi armeni, per
tal de mantenir viu el rebuig més ferm de les violacions dels
drets humans en el present i en el futur.

3. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d’aquest
acord a l’Ambaixada d’Armènia a Espanya."

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2010.
El secretari de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent e Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3507/10,
relativa a millores en el servei de tècniques de reproducció
assistida a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum del Govern de les Illes Balears perquè, mentre
no estiguin totalment desenvolupades les tècniques de
reproducció assistida dins les àrees de salut de Menorca i les
Pitiüses, s'habilitin els mecanismes oportuna per, almenys,
evitar al màxim la necessitat de desplaçar-se cap a l'hospital de
referència per dur a terme els controls rutinaris, mantenint
sempre tots els criteris de seguretat i qualitat assistencial."

A la seu del Parlament, 16 de desembre de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent e Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5724/10,
relativa a obertura de Son Espases, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a adoptar totes les mesures que siguin necessàries per
evitar que la llista d'espera d'atenció sanitària a Mallorca
s'incrementi, especialment durant el calendari d'obertura del nou
hospital de Son Espases."

A la seu del Parlament, 16 de desembre de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre l'auditoria de les carreteres d'Eivissa (RGE núm.
3131/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques, qui, acompanyat del director general
d'Habitatge i Obres Públiques i de la secretària general, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

3446/10, de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre
de 2010, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 140, de 30 de juliol de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Alteració de l'ordre de dia i addició d'un nou punt a la

Comissió d'Ordenació Territorial.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2010, s'aprovà
per assentiment alterar l'ordre del dia en el sentit d'incorporar el
debat i la votació de la proposta relativa al programa
d'actuacions per a l'assumpció per la CAIB de competències
relatives a instalAlacions marítimes i als ports d'interès general
de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, i també a l'harmonització
d'objectius al Port de Palma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
6428/2010, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, sobre la garantia d'accés lingüístic a les projeccions
cinematogràfiques de les Illes Balears.

Palma, a 19 de gener de 2011.
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 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició de llei següent.
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PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA GARANTIA
D'ACCÉS LINGÜÍSTIC A LES PROJECCIONS

CINEMATOGRÀFIQUES DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta proposició de llei té per objecte establir el marc
normatiu que ha de garantir l’accés lingüístic a les projeccions
cinematogràfiques de les Illes Balears.

Fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei la normativa de les
Illes Balears de cinematografia quedava restringida a l’article 31
de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de
les Illes Balears, que estableix que el Govern de la comunitat
autònoma potenciarà la producció i exhibició de pelAlícules
realitzades, doblades o subtitulades en català, d’altres mitjans
audiovisuals i d’edicions fonogràfiques en llengua catalana.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears especifica les
competències del Govern en matèria cinematogràfica dins de
l’àmbit de les competències exclusives en matèria de cultura. En
qualsevol cas, aquesta llei s’ajusta a les previsions de la Llei de
l’Estat 55/2007, de 28 de desembre, del cinema i del Reial
Decret 2062/2008, de 12 de desembre, en tot allò que
constitueix legislació bàsica o preceptes aplicables d’acord amb
títols competencials transversals atribuïts a l’Estat.

Aquesta llei pretén una actuació compromesa en el marc de
les garanties de la diversitat cultural i lingüística perquè el
mercat cinematogràfic de les Illes Balears no reflecteix la
realitat sociolingüística de la comunitat autònoma, tot i els
esforços fets per al foment de l’exhibició de pelAlícules o films
en català. La quota actual de pantalla no garanteix el dret a
escollir dels ciutadans balears a veure cinema en la llengua
pròpia i per això aquesta llei ha de regular que es deixin de
produir aquestes anomalies.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és garantir el dret dels ciutadans de
les Illes Balears a elegir veure una obra cinematogràfica en
català o en espanyol, tant en els versions doblades com en els
subtitulades.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable a les empreses o entitats que
distribueixin o exhibeixin obres cinematogràfiques establertes
a les Illes Balears o que hi portin a terme aquestes activitats.

Capítol II
Garantia d’accés lingüístic

Article 3
Distribució i exhibició de còpies analògiques

1. Quan s’estreni a les Illes Balears una obra cinematogràfica
doblada o subtitulada amb més d’una còpia, les empreses
distribuïdores tenen l’obligació de distribuir el cinquanta per
cent de totes les còpies analògiques en versió en llengua
catalana. La mateixa obligació tindran les empreses exhibidores.
Si reben més d’una còpia tindran l’obligació d’exhibir-ne el
cinquanta per cent en llengua catalana.

2. Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les
còpies distribuïdores i exhibides en versió doblada com en el de
les còpies distribuïdes i exhibides en versió subtitulada.

3. Les empreses distribuïdores han de garantir aquest equilibri
lingüístic en la distribució de cinema atenent a criteris de
població, territori i presència en pantalla, que s’han de desplegar
per reglament.

Article 4
Exhibició de còpies digitals

1. Quan el suport sigui digital, totes les còpies distribuïdes han
de tenir incorporat l’accés lingüístic en català.

2. En l’exhibició d’aquestes còpies, les empreses exhibidores
tenen l’obligació d’exhibir el cinquanta per cent de projeccions
de l’obra en versió en llengua catalana atenent a criteris de
població, territori, horari i taquillatge, que s’han de computar
anualment i que s’han de desplegar per reglament.

3. Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les
projeccions exhibides en versió doblada com en el de les
projeccions exhibides en versió subtitulada.

Article 5
Procés d’implantació

1. Reglamentàriament, i de conformitat amb l’objectiu de
normalització lingüística del català, s’han de desenvolupar les
previsions dels apartats anteriors, i en concret, s’ha de
determinar la implantació progressiva de les obligacions
establertes pels articles 3 i 4, de manera que en un màxim de
cinc anys s’han d’aplicar plenament.

2. Aquest termini es pot ampliar en un màxim de dos anys en el
supòsit que s’assoleixin els acords industrials definits a l’article
següent.

Article 6
Acords amb el sector privat

Amb l’entrada en vigor de la llei s’han d’impulsar acords
industrials amb els sectors de la distribució i l’exhibició per a
desenvolupar-ne aspectes específics del desplegament,
especialment pel que fa a l’objectiu de fer compatibles les
obligacions que se’n deriven amb la transició tecnològica del
model analògic al digital.
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Disposició addicional única

El sector del cinema es regula, en tot allò no previst en
aquesta norma, per la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del
cinema i el Reial Decret 2062/2008, de 12 de desembre, que la
desplega.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver-se publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
6449/2010, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació
de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació
farmacèutica de les Illes Balears.

Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
 D'acord amb el que preveuen els articles 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei següent.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 7/1998, DE 12 DE NOVEMBRE, D'ORDENACIÓ

FARMACÈUTICA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei d’ordenació farmacèutica, 7/1998, té per objecte, en
el marc del sistema sanitari, l’ordenació de l’atenció
farmacèutica en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Aquesta modificació de la Llei d’ordenació farmacèutica
s’aborda des d’una perspectiva pràctica dirigida a regular amb
major rigor els terminis per a la transmissió d’oficines de
farmàcia autoritzades i adjudicades a l‘empara de la Llei
autonòmica 7/1998, d’ordenació farmacèutica de les Illes
Balears.

S’ha detectat al llarg d’aquests anys que després d’haver-se
fet els oportuns concursos per adjudicar noves oficines de
farmàcia i el temps que ha de transcórrer perquè aquestes
oficines de farmàcia siguin transmeses -en l’actualitat tres anys-
resulta del tot insuficient per evitar moviments especulatius en
aquestes autoritzacions o sector farmacèutic.

És un objectiu prioritari atenuar la creixent especulació que
s’ha posat de manifest durant els últims anys en l’àmbit
farmacèutic, en els quals s’han tramitat un nombre de
transmissions i transaccions superior a l’ordinari.

És ben sabut i conegut l’interès de tots els sectors
farmacèutics a obtenir una autorització d’obertura d’una nova
oficina de farmàcia, tant dels farmacèutics funcionaris de
l’administració com dels titulars d’oficines que transmeten la
seva als seus fills per obtenir-ne una altra. De la mateixa
manera, l’interès és inherent a professionals residents fora
d’aquesta comunitat autònoma i veuen com a negoci obtenir una
llicència i traspassar-la als tres anys per tornar a la seva
comunitat d’origen. Hi ha acreditats molts casos de funcionaris
de diferents comunitats autònomes com els d’aquí mateix que
usant el dret legítim de demanar una excedència els permet
transmetre l’oficina de farmàcia en el termini de tres anys i
tornar al seu anterior lloc de treball en l’administració obtenint
alts beneficis.

A fi d’evitar aquestes desequilibris d’uns professionals
respecte d’uns altres sembla clar i evident que augmentar el
termini que ha de transcórrer per poder transmetre les oficines
de farmàcia a deu anys atenuarà l’especulació. Pel que creiem
que és necessària la modificació de l’article 34 de la Llei
7/1998, perquè tot el colAlectiu farmacèutic tingui les mateixes
oportunitats i especialment els ciutadans de les Illes Balears.

A l’efecte de no incidir en la transmissió d’oficines de
farmàcia, l’obertura de la qual va ser autoritzada a l’empara de
la normativa anterior a la Llei 7/1998, es considera procedent
mantenir l’actual regulació, afectant la modificació que es
proposa a les autoritzacions i adjudicacions atorgades a
l’empara de l’actual normativa autonòmica.

La modificació consisteix a afegir un nou paràgraf a l’article
34 de la vigent Llei 7/1998, establint un termini de deu anys -
excepte que es tracti de mort o incapacitat judicial del titular-
per poder transmetre les oficines de farmàcia autoritzades i
adjudicades a l’empara de la Llei del Parlament balear número
7/1998 i disposicions reglamentàries dictades en
desenvolupament del referit text legal.

PROPOSICIÓ DE LLEI

Es modifica l’article 34 de la Llei del Parlament balear,
número 7/1998, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
afegint un nou paràgraf a l’esmentat article amb el següent text:

"No obstant l’establert en el paràgraf anterior, la transmissió
inter vivos d’una oficina de farmàcia, per qualsevol de les
formes admeses en dret, autoritzada a l’empara d’aquesta llei,
necessitarà autorització administrativa de la Conselleria de Salut
i Consum i es podrà transmetre sempre que la citada oficina de
farmàcia de nova obertura hagi romàs oberta durant el termini
de deu anys des de la primera autorització d’obertura, excepte
que es tracti de mort o incapacitat judicial del titular o d’algun
dels seus titulars.

Transcorregut el termini de deu anys des de la seva primera
obertura a la resta de transmissions successives de les citades
oficines de farmàcia serà aplicable el termini establert al
paràgraf primer d’aquest article."
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Palma, 21 de desembre de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu suplent:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.3. PROPOSTES

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit la Proposta RGE núm.
8/2011, de la Comissió Tècnica Interinsular, de delegació de
competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració
de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat
estatal, a tramitar com a proposició de llei.

Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
Joana Lluïsa Mascaró Melià, secretària de la Comissió

Tècnica Interinsular

Certific:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, a la sessió de
dia 3 de desembre de 2010, aprovà la Proposta de delegació de
competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració
de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat
estatal, amb el text literal que es transcriu a continuació:

PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
AL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE LES

FACULTATS QUE, COM A ADMINISTRACIÓ
GESTORA, EXERCEIX ARA L'ADMINISTRACIÓ DE

LA CAIB EN RELACIÓ AMB EL MUSEU DE
MENORCA I LA BIBLIOTECA I L'ARXIU HISTÒRIC

DE MAÓ, INSTITUCIONS CULTURALS DE
TITULARITAT ESTATAL

Article 1
Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és la delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats d’execució que, com
a administració gestora, duu a terme fins ara l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de l’Estat a Maó i
l’Arxiu Històric Provincial de Maó.

Article 2
Abast de la delegació

El Consell Insular de Menorca ha d’exercir totes les
potestats implícites en les competències de gestió de les
esmentades institucions culturals sobre les quals, de conformitat
amb l’article 32.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
correspon a la comunitat autònoma l’execució de la legislació
de l’Estat, llevat de les expressament atribuïdes a
l’Administració de l’Estat en els convenis subscrits entre el
Ministeri de Cultura i l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i també d’aquelles altres que, com a
administració delegant, aquesta darrera es reserva de
conformitat amb aquesta llei.

Article 3
Normativa reguladora

En l’exercici de les competències de gestió que li són
delegades per aquesta llei, el Consell Insular de Menorca s’ha
d’atenir al règim que s’hi estableix, a la legislació estatal que
regula el règim jurídic aplicable als museus, als arxius i a les
biblioteques de titularitat estatal, i a les disposicions aprovades
pel Govern de les Illes Balears per a l’execució de la legislació
de l’Estat esmentada.

Article 4
Potestats d’execució que conserva l’Administració de
l’Estat pel que fa a la gestió dels museus, els arxius i les
biblioteques de la seva titularitat radicades a les Illes
Balears

Continuaran sent exercides per l’Administració de l’Estat les
potestats específiques inherents a la gestió dels museus, els
arxius i les biblioteques de titularitat estatal radicades a les Illes
Balears que li estan reservades en virtut de sengles convenis de
colAlaboració subscrits entre la susdita Administració i
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
els quals varen ser publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 16, de 18 de gener de 1985, i en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 8, de 20 de març
de 1985.

Article 5
Potestats que, com a administració delegant, es reserva
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es reserva, quant a les competències de gestió delegada
de les institucions culturals a què es refereix aquesta llei, les
potestats següents:

a) Les inherents a les obligacions que li comparteixen en
virtut dels convenis de colAlaboració esmentats en els articles 2
i 4 d’aquesta llei, en general, a les relatives a les relacions amb
l’Administració General de l’Estat i els ens que en depenen,
amb les administracions de les altres comunitats autònomes,
com també de la resta d’institucions, organitzacions i entitats,
nacionals i internacionals.
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b) La representació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb la participació necessària del Consell Insular
de Menorca, en qualsevol fòrum extracomunitari o
supracomunitari que afecti les institucions culturals la gestió de
les quals es delega mitjançant aquesta llei.

c) Les autoritzacions sobre la sortida o el moviment de
fons museístics o documentals dels centres objecte de la
delegació competencial, o sobre les intervencions i restauració
dels fons que hi estan ingressats, quan correspongui a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
atorgar-les, en el marc dels convenis de colAlaboració subscrits
amb l’Administració General de l’Estat a què fan referència els
articles 2 i 4 d’aquesta llei, i d’acord amb el procediment que
s’estableix en l’article següent.

2. A més de les facultats esmentades en l’apartat anterior,
correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears totes les facultats que, en matèria de gestió del
personal adscrit al Museu de Menorca, a la Biblioteca Pública
de Maó i a l’Arxiu Provincial de Maó, no s’hagin delegat
expressament en el Consell Insular de Menorca mitjançant
aquesta llei.

Article 6
Fons museístics, arxivístics i documentals

1. L’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears mantindran les titularitats que en l’actualitat
corresponen sobre els fons museístics, arxivístics i documentals
que es conserven en les institucions culturals la gestió de les
quals es delega al Consell Insular de Menorca mitjançant
aquesta llei.

2. Els ingressos de fons que s’efectuen en el Museu de Menorca,
la Biblioteca Pública de l’Estat a Maó i l’Arxiu Històric
Provincial de Maó no modificaran el règim de la seva titularitat
dominical, sense perjudici que els gestioni el Consell Insular de
Menorca, com a institució insular delegada per l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut
d’aquesta llei.

3. A més dels de titularitat estatal, es poden ingressar en les
institucions culturals a què es refereix aquesta llei els fons
museístics, arxivístics i documentals que l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca, en qualitat de propietaris o mandataris d’un tercer,
considerin convenients.

4. La sortida de fons de titularitat estatal del Museu de Menorca,
la Biblioteca Pública de l’Estat a Maó i l’Arxiu Històric
Provincial de Maó, requereix, llevat de raons de servei
establertes reglamentàriament, l’autorització de l’òrgan
competent de l’Administració General de l’Estat, el
procediment de tramitació de la qual, previst en els convenis de
colAlaboració a què es refereixen els articles 2, 4 i 5 d’aquesta
llei, ha de fer el Consell Insular de Menorca. El mateix consell
ha de solAlicitar preceptivament, en el transcurs d’aquest
procediment, un informe de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la qual l’ha d’emetre en un
termini màxim de deu dies.

5. La sortida de fons de titularitat autonòmica del Museu de
Menorca, la Biblioteca Pública de l’Estat a Maó i l’Arxiu
Històric Provincial de Maó requereix l’autorització de l’òrgan
competent de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el procediment de tramitació de la qual ha de fer
el Consell Insular de Menorca. Aquesta autorització s’entén
concedida si l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no l’emet en un termini màxim de quinze dies des
de la recepció de la solAlicitud de què es tracti.

6. Les intervencions de conservació i restauració de fons de
titularitat estatal ingressats en les institucions culturals a què es
refereix aquesta llei requereixen l’autorització de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
com també el consentiment de l’Administració General de
l’Estat, que s’entenen atorgada i concedit, respectivament, si, en
el primer cas, no s’ha emès expressament en un termini màxim
de deu dies i, en el segon, no hi ha hagut pronunciament exprés
en el termini d’un mes, en ambdós casos amb els terminis
computats des de la recepció de les solAlicituds respectives.

7. Les intervencions de conservació i restauració de fons de
titularitat autonòmica ingressats en les institucions culturals a
què es refereix aquesta llei han de ser programades de mutu
acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, en el si de l’òrgan
de colAlaboració bilateral a què alAludeix la disposició addicional
primera d’aquesta llei. Si no s’arriba a un consens de voluntats
en el termini d’un mes, l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha de resoldre sobre la
controvèrsia suscitada.

Article 7
Edificis i instalAlacions

1. D’acord amb el que estableixen els convenis entre el
Ministeri de Cultura i la comunitat autònoma de les Illes Balears
sobre la gestió de les biblioteques i sobres la gestió dels arxius
i museus, l’Administració de l’Estat conserva la titularitat dels
edificis i les instalAlacions de les institucions culturals a què es
refereix aquesta llei, els quals s’identifiquen en l’annex 1.

2. Les despeses de manteniment i conservació dels edificis i les
instalAlacions de les institucions culturals esmentades, incloses
les que es deriven de noves inversions, han de ser ateses pel
Consell Insular de Menorca, amb càrrec als pressuposts
inherents a la delegació.

3. Les inversions que se facin en els susdits edificis i
instalAlacions, i que no suposin la seva mera conservació i
manteniment, han de ser programades per l’Administració de
l’Estat i per l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en els termes fixats en els convenis a què es fa
referència en els articles 2, 4 i 5 d’aquesta llei, a iniciativa de
qualsevol d’ambdues administracions o del Consell Insular de
Menorca, i sempre amb consulta prèvia als òrgans competents
d’aquesta institució insular.

4. Les inversions esmentades s’han de dur a terme amb càrrec
a les partides que s’habilitin a aquest efecte en els pressuposts
generals de l’Estat o, subsidiàriament, en els de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que la institució
insular pugui ajudar a subvenir, amb fons propis, l’execució de
les inversions.
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Article 8
Quantificació del cost de la delegació

1. El cost per l’exercici de les competències objecte de
delegació s’eleva a tres-cents setanta-nou mil tres-cents
vuitanta-quatre euros (379.384 i) per a l’any 2011. No inclou
el capítol I ni els crèdits del capítol VI necessaris per atendre el
pagament de les despeses del personal que figura en els annexos
2 i 3 d’aquesta llei, atès que aquest pagament continua sent
responsabilitat de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

2. El desglossament del cost de la delegació per seccions,
programes i capítols pressupostaris figura en l’annex 4
d’aquesta llei.

3. Aquest cost ha de ser actualitzat, en exercicis futurs, pels
mecanismes generals que preveu la legislació vigent.

4. En la corresponent secció de la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de
consignar separadament els crèdits necessaris per exercitar les
competències delegades per aquesta llei.

La transferència i el control de la gestió dels crèdits
esmentats s’ha de fer de conformitat amb el que disposen
aquesta llei i la legislació economicopressupostària que hi sigui
aplicable i d’acord amb el que disposi per a cada exercici la
corresponent llei de pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

5. Atès que hi ha ingressos afectats a les funcions i els serveis
l’exercici dels quals es delega al Consell Insular de Menorca,
aquesta institució insular s’ha de fer càrrec de la recaptació
d’aquests ingressos i de posar-los a disposició dels òrgans
corresponents de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en els termes i en les condicions que prevegi
la legislació economicopressupostària.

Article 9
Mitjans personals associats a la delegació

1. Els llocs de treball del Museu de Menorca, de la Biblioteca
Pública de Maó i de l’Arxiu Provincial de Maó que s’afecten
funcionalment al Consell Insular de Menorca per a l’exercici de
les competències delegades es detallen en l’annex 2 d’aquesta
llei. Igualment, figuren a l’annex 3 els llocs coberts per personal
funcionari interí de programa amb càrrec al capítol VI.
L’Administració de la comunitat autònoma es compromet amb
el Consell Insular de Menorca a mantenir el mateix nombre de
llocs que consten en els annexos, per garantir la cobertura de la
prestació del servei en les mateixes condicions en què es troben
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Tots els lloc mantindran, en tot cas, la dependència orgànica
de l’Administració de la comunitat autònoma, on continuaran en
situació de servei actiu si es tracta de personal funcionari o en
situació anàloga si es tracta de personal laboral. Així mateix,
ocuparan llocs de la respectiva relació de llocs de treball i
estaran sotmesos al règim jurídic de la funció pública de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el personal que
ocupi els llocs de treball esmenats dependrà funcionalment del
consell insular, el qual exercirà, per delegació, les facultats de
direcció, impuls, control i inspecció ordinària.

4. Als afectes assenyalats en l’apartat anterior, es deleguen en
el Consell Insular de Menorca, en relació amb els llocs objecte
de la delegació o amb el personal que els ocupi, les facultats
sobre gestió de personal que s’indiquen a continuació:

a) Formalització de les preses de possessió i dels cessaments
en els llocs de treball objecte de delegació.

b) Informe previ a l’elaboració de les bases dels concursos
de mèrits quant a la provisió de places pertanyents a les escales
d’arxius, museus, biblioteques i documentació.

c) Proposta motivada de nomenament en els procediments
de provisió per lliure designació.

d) Proposta, en els termes que es determinin en la normativa
vigent, de concessió al personal funcionari o laboral de
gratificacions per serveis extraordinaris, prestats fora de l’hora
i la jornada habitual de treball.

e) Inici i tramitació dels expedients disciplinaris respecte del
personal funcionari i laboral; així mateix, resolució dels
expedients disciplinaris respecte del personal laboral, quan els
fets puguin constituir faltes lleus.

f) Resolució sobre les vacances, els permisos i les llicències
en general, i en particulars els permisos, les llicències, els drets
de reducció de jornada i de flexibilització horària i en general
tots els drets derivats de les mesures de conciliació de la vida
laboral i familiar vigents, com també de les llicències per
maternitat o paternitat en el supòsits d’embaràs i part, adopció
o acolliment.

g) Tramitació i resolució dels permisos i drets a què es
tengui dret per raó de la violència de gènere.

h) Proposta, si escau, de la modificació de les relacions de
llocs de treball, respecte dels llocs delegats.

i) Informe i proposta sobre la inclusió en l’oferta d’ocupació
pública de les places vacants incloses en la delegació.

j) Informe previ a l’adscripció del personal funcionari, als
llocs objecte de delegació, en el supòsit de redistribució
d’efectius. 

k) SolAlicitud de personal funcionari interí o laboral temporal
per cobrir els llocs vacants.

l) SolAlicitud, a la conselleria competent en matèria de
cultura, perquè tramiti la cobertura de vacants mitjançant
comissió de serveis.

m) Control d’assistència i d’horari del personal que ocupa
els llocs de treball objecte de delegació.

5. Així mateix, el consell insular està obligat a comunicar amb
caràcter immediat a la conselleria de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, titular de la
competència en matèria de funció pública, totes les incidències
amb repercussió econòmica (reduccions de jornada amb
reducció de sou, permisos sense sou, etc.) que puguin sorgir en
relació amb el personal que en depengui funcionalment, als
efectes de considerar-les en el pagament de la nòmina.
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6. També s’han de comunicar amb immediatesa tots els actes de
la vida administrativa del personal objecte de la delegació
dictats pel Consell Insular de Menorca, a fi que puguin ser
inscrits en el Registre de Personal de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Consell Insular de Menorca, a càrrec seu, pot adscriure a
l’exercici de les funcions i els serveis objecte de delegació de
personal funcionari o personal laboral propis d’aquesta
institució insular.

Article 10
Béns afectes a les competències delegades

1. Els béns adscrits a les competències delegades han de
continuar formant part del patrimoni de l’Administració de
l’Estat o de l’Administració de la comunitat autònoma, segons
el que correspongui, sens perjudici que siguin afectats
temporalment al Consell Insular de Menorca.

2. L’adscripció dels béns a la institució insular delegada la
faculta per utilitzar, gestionar i administra aquests béns en els
termes que preveu la legislació vigent.

3. Les despeses de manteniment i conservació dels béns adscrits
a les competències delegades de les institucions culturals
esmentades, incloses les que es deriven de noves inversions, han
de ser ateses pel Consell Insular de Menorca, amb càrrec als
pressuposts inherents a la delegació.

Article 11
Termes en què s’ha d’exercir la gestió delegada

1. Contra els actes i acords que adopti qualsevol dels òrgans del
Consell Insular de Menorca que exerceixi les competències
delegades per aquesta llei s’hi pot interposar, en el termini d’un
mes, el recurs en interès de la delegació davant el Consell de
Govern de les Illes Balears.

2. En relació amb els actes dictats pels òrgans de la institució
insular en exercici de les competències delegades, correspon a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) La potestat de revisió d’aquests actes, amb audiència
prèvia del Consell Insular de Menorca.

b) La representació i defensa en judici.

3. Per assegurar el control i la coordinació de l’execució de les
competències delegades al Consell Insular de Menorca,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
pot:

a) Demanar informació, en qualsevol moment, sobre la
gestió de les competències delegades.

b) Fixar directrius i elaborar programes per a l’exercici de la
gestió esmentada, a iniciativa pròpia o a requeriment de
l’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de les
competències pròpies de cadascuna.

c) Exercir l’alta inspecció sobre els serveis, respecte dels
quals pot dictar instruccions tècniques de caràcter general.

d) Formular els requeriments pertinents al president del
Consell Insular de Menorca perquè esmeni les deficiències
observades.

e) Emetre els informes preceptius, i fins i tot vinculants, que
la legislació en matèria de museus, arxius i biblioteques de
titularitat estatal atribueixi a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

4. Les despeses que s’ocasionin per indemnitzacions a tercers o
qualsevol altre tipus de responsabilitat objectiva com a
conseqüència del funcionament del servei públic prestat
s’imputaran als crèdits que s’adscriguin al consell insular en
funció de la delegació acordada. En el cas que el consell insular
incompleixi les obligacions anteriors i, en conseqüència, la
comunitat autònoma hagi de pagar les indemnitzacions no
satisfetes es minoraran en la quantia d’aquestes obligacions més
l’interès legal corresponent les quantitats que hagin de ser
transferides per la comunitat autònoma a aquest consell insular
per atendre les competències delegades.

Igualment, l’import de les indemnitzacions imposades al
Consell Insular de Menorca com a conseqüència d’expedients
de responsabilitat patrimonial pot ser repercutit per aquest
consell a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, sempre que la causa sigui anterior a la data d’efectivitat
de la delegació i que, en els corresponents expedients
administratius o processos jurisdiccionals en què es declari la
responsabilitat, s’hagi citat l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de la
compareixença del consell insular per mitjà de la seva pròpia
representació processal.

Article 12
Incompliment de la delegació

1. En el supòsit que el consell Insular de Menorca incompleixi
les normes reguladores de l’exercici de les competències
delegades o les obligacions que el desenvolupament de la
delegació imposi, el Govern de les Illes Balears li recordarà el
compliment i li concedirà, a aquest efecte, el termini necessari,
que no serà mai inferior a un mes.

2. Si aquest advertiment no és atès en el termini fixat, el Govern
de les Illes Balears pot proposar al Parlament la suspensió o la
revocació de la delegació. També pot executar per si mateix la
competència delegada, en substitució del Consell Insular de
Menorca, per al cas concret de què es tracti.

Article 13
Renúncia a la delegació

1. El Consell Insular de Menorca pot renunciar a la delegació en
els casos següents:

a) Incompliment per part de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dels compromisos assumits en la
delegació.

b) Insuficiència dels mitjans personals, econòmics i
materials per a l’exercici amb adequada suficiència financera de
les facultats executives i de gestió objecte de delegació.

2. L’acord de renúncia ha de ser adoptat pel Ple, havent oït
el Govern de la comunitat autònoma, i només serà efectiu als
dos mesos d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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Disposició addicional primera
Comissió paritària per a la coordinació i cooperació
bilateral

Es crearà una comissió paritària com a òrgan permanent de
coordinació i cooperació bilateral entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca de la qual han de formar part els consellers competents
en matèria de cultura de les administracions autonòmica i
insulars per deliberar sobre els assumptes d’interès comú en
l’exercici mutu de les atribucions que corresponen a cadascuna,
de conformitat amb el que disposa aquesta llei.

Disposició addicional segona

De les transferències que faci l’Estat a la comunitat
autònoma en virtut dels convenis esmentats en els articles 2 i 4
d’aquesta llei, la comunitat autònoma ha de transferir al Consell
Insular de Menorca el percentatge corresponent a la gestió del
Museu de Menorca, de la Biblioteca Pública de Maó i de
l’Arxiu Provincial de Maó.

Disposició addicional tercera

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional
primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars,
serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les
disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que
es facin com a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de
Menorca de les funcions i els serveis que se’ls deleguen
mitjançant aquesta llei.

Disposició addicional quarta

El Govern de les Illes Balears treballarà de forma conjunta
amb el Consell Insular de Menorca per obtenir del Govern de
l’Estat les inversions necessàries per dotar el Museu de Menorca
de les infraestructures de climatització i dels sistemes contra
incendis que en garanteixin el funcionament correcte.

Disposició transitòria primera

1. El Consell Insular de Menorca se subroga en la posició que
té l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en els contractes en curs d’execució dels quals és titular la
Conselleria d’Educació i Cultura que es detallen en l’annex 5.

2. Llevat dels contractes a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta
disposició, els drets i les obligacions dels quals assumeix el
Consell Insular de Menorca en virtut de la subrogació
esmentada, íntegrament i amb plenitud d’efectes, en la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei no hi haurà altres contractes
vigents vinculats a les competències de gestió delegades.

No obstant això, si, per qualsevol circumstància, entre el dia
d’entrada en vigor d’aquesta llei i la data en què sigui efectiva
es formalitzen nous contractes seran responsabilitat de la
comunitat autònoma fins que s’extingeixen.

3. La subrogació a què es refereix aquesta disposició no abasta
en cap cas l’àmbit de la gestió del personal inclòs en aquesta
delegació de competències.

Disposició transitòria segona

La Conselleria d’Educació i Cultura, fins al dia en què
aquesta llei tengui efectivitat, dictarà els actes administratius
necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i
nivell de funcionament que tenien en el moment de l’entrada en
vigor de la llei.

Disposició transitòria tercera

1. Correspon al Consell Insular de Menorca continuar la
tramitació dels expedients en curs en la data d’efectivitat de la
delegació, sigui quina sigui la situació procedimental.

2. Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears resoldre els recursos administratius contra els actes
i els acords dictats pels seus òrgans, abans de la data
d’efectivitat de la delegació que estableix aquesta llei, encara
que el recurs s’interposi posteriorment. L’Administració de la
comunitat autònoma ha d’informar el Consell Insular de
Menorca sobre la resolució del recurs que, si s’escau, es dicti.

Disposició transitòria quarta

1. Per assegurar una transició de responsabilitats eficaç entre
administracions en la gestió de les institucions culturals a què es
refereix aquesta llei, una comissió tècnica integrada per la
secretària general de la Conselleria d’Educació i Cultura i el
director general de Cultura, ambdós en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i el director insular de
Cultura i la cap de servei de Patrimoni Històric, en
representació del Consell Insular de Menorca, han de certificar,
de la manera que determinin de comú acord i en el termini
màxim de dos mesos des de la data d’efectivitat d’aquesta llei,
el corresponent inventari general existent en aquella data tant
dels béns mobles que formen les colAleccions arqueològiques, de
belles arts i etnològiques del Museu de Menorca, com dels fons
que integren el catàleg general, fons antics, incunables i
manuscrits de la Biblioteca Pública i de les unitats de les
diferents seccions de l’Arxiu Històric.

2. La comissió tècnica esmentada en l’apartat anterior també
s’ha d’encarregar d’elaborar l’inventari de la resta de béns
mobles que, amb independència de la seva titularitat dominical,
queden afectes temporalment i de manera instrumental al
Consell Insular de Menorca per a la gestió que aquest ens, com
a administració delegada, ha de fer de les institucions culturals
a què es refereix aquesta llei. Aquest inventari, que s’ha
d’especificar a l’acta de lliurament que han de formalitzar els
membres de la comissió tècnica esmentada, en un termini
màxim d’un mes des de la data d’efectivitat de la delegació, ha
de contenir el mobiliari, els instruments, els equipaments
tècnics, els equipaments informàtics i la resta de recursos posats
a disposició del Consell Insular de Menorca.
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Disposició final única

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si bé la data d’efectivitat
de la delegació objecte de la llei serà el dia 1 d’abril de 2011.

Annex I
Edificis de les institucions culturals a què es refereix

aquesta llei

Nom Adreça Locali-
tat

Super-
fície (m2)

Situació
jurídica

Observa-
cions

Convent de
Sant
Francesc
Museu de
Menorca

Pla des
Monestir,
s/n

Maó 11.400 Propietat
de l'Estat

Núm. BIC:
000957
Clas. BIC:
51-
Monument

Ca'n
Mercadal
Biblioteca
Pública i
Arxiu
Històric de
Maó

Plaça de la
Conquesta,
8

Maó 2.231,71 Propietat
de l'Estat

Núm. BIC:
AR-
0000019-
00000
Clas. BIC:
51-
Monument

Magatzem C/ d'Antoni
Oquendo,
12

Maó 140 Lloguer

Annex 2
Personal i/o llocs de treball

Biblioteca Pública de Maó

Lloc codi Lloc Funcion./
laboral

Ocu-
pació

Grup
nivell

Núm.
registre
personal

F0046000
3-1

Director/a Sánchez
Niscal, Juan
Francisco

A2 A1 0522513235
A2510

F0032000
1-1

Tècnic/a
de grau
mitjà

Valero del
Valle,
Matilde

A1 A2 0251257968
A2511

F0019000
7-1

Auxiliar Sanz Cuesta,
María Belén

A1 C2 1304275924
A1146

F0019000
7-2

Auxiliar Negre Català,
Isabel Ana

A41 C2 4301364646
I2504

F0019000
7-3

Auxiliar Cardona
Pons,
Antonia
Juana

A1 C2 4149318824
A2504

F0019000
7-4

Auxiliar Fernández
Alemany,
Anna
Elisabet

A41 C2 4149508046
I2504

F0133001
2-1

Ordenan-
ça

Tudurí
Cardona,
Catalina

A41 AP 4149915224
I2505

F0133001
2-2

Ordenan-
ça

Martí Pons,
Francisca

A1 AP 4173400224
A2505

F0133001
2-3

Ordenan-
ça

Sintes
Carreras,
Caterina
Rosa

A1 AP 4149696935
A2505

L0007000
1-1

Ajudant/a
de
Biblioteca

Moragues
Arnau,
Margarita

A1 2 4149107168
L2001

Museu de Menorca (Maó)

Lloc codi Lloc Funcion./
laboral

Ocu-
pació

Grup
nivell

Núm.
registre
personal

F0046000
7-1

Director/a Plantalamor
Massanet,
Luis

A2 A1 4138747868
A0305

F0195000
5-1

Restaura-
dor/a

Rigo Febrer,
Catalina
Inmacula-da

A1 A2 1822511013
A2511

F0007001
4-1

Adminis-
tratiu/iva

Van Walre,
María
Herminia (1)

A41 C1 4149430935
I2503

F0019001
0-2

Auxiliar Sintes
Fortuny,
Juana Luisa

A41 C2 4150398113
I2504

F0133000
9-1

Ordenan-
ça

Gálvez
Gallardo,
Bárbara

A41 AP 3881326846
I2505

F0133000
9-2

Ordenan-
ça

Goñalons
Carreras,
Gabriel

A1 AP 4149268757
A2505

F013300
9-3

Ordenan-
ça

Asensio
Torres, María
Mercedes (2)

A41 AP 4149289202
I2505

F013300
9-4

Ordenan-
ça

Juan Benejam,
Gustau

A1 AP 4172932257
A2505

F0133000
9-5

Ordenan-
ça

Villalonga
Vadell,
Antonio

A41 AP 4148921702
I2505

(1) La titular d'aquesta plaça és la Sra. Maria del Mar Folch Gibert, actualment en situació
de comissió de serveis.
(2) La titular d'aquesta plaça és la Sra. Trinidad Moll Gómez de la Tia, actualment en
situació de comissió de serveis.

Claus d'ocupació
A1: titular d'un lloc per concurs
A2: titular d'un lloc per lliure designació
A41: funcionari interí en lloc vacant

Grup/nivell
A1: grup facultatiu superior
A2: grup facultatiu tècnic
C2: cos auxiliar
AP: altres professions
2: personal laboral, nivell 2

Annex 3
Personal interí en programes temporals per necessitats

no permanents

Biblioteca Pública de Maó

Lloc codi Lloc Ocupant Ocu-
pació

Grup
nivell

Núm.
registre
personal

F0276000
8-2

Auxiliar
de
biblioteca

Rodríguez
Torres, María
del Carmen

A45 C2 2416735413
I2513

F0162018
1-1

Lloc base
ordenança

Sintes
Mercadal,
Olga

A45 AP 4149829457
I2505

F016500
AV-2

Lloc base
tècnic/a
de grau
mitjà

Pallicer Pons,
Esperança

A45 A2 4173917746
I2511
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Museu de Menorca (Maó)

Lloc codi Lloc Ocupant Ocu-
pació

Grup
nivell

Núm.
registre
personal

F016500
AV-1

Lloc base
tècnic/a
de grau
mitjà

Andreu
Adame,
María
Cristina

A45 A2 4149185457
I2511

F0167024
5-1

Lloc base
tècnic/a
superior

Pons
Machado,
Octavio

A45 A1 4149818402
I2510

F0276000
8-1

Auxiliar
de
biblioteca

Seguí Seguí,
Pedro

A45 C2 4149809268
I2513

Claus d'ocupació
A45: personal interí per necessitat no permanent amb programa no permanent

Grup/nivell
A1: grup facultatiu superior
A2: grup facultatiu tècnic
C2: cos auxiliar
AP: altres professions
2: personal laboral, nivell 2

Annex 4
Cost efectiu de la delegació

Cost efectiu Euros 2011

Despeses Biblioteca Pública Maó Museu de Menorca

Despeses de béns corrents
i serveis

89.798 132.789

Inversions 88.771 68.026

Total despeses 379.384

Cost efectiu 379.384

Annex 5
Contractes en curs d'execució en què se subroga el

Consell Insular de Menorca en la posició de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

Núm. exp. Denominació Import 2010 i seg. Execució

CONTR
2010 3394

Serveis
auxiliars
Museu de
Menorca

71.346,60 2010 - 5.945,63
2011 - 35.673,80
2012 - 29.728,17

D'1-11-
2010 a 31-
10-2012

CONTR
2010 2376

Neteja Museu
de Menorca

33.149,32 2010 - 5.524,89
2011 - 27.624,43

D'1-11-
2010 a 31-
10-2012

CONTR
2009 6797

Neteja
Biblioteca de
Maó

57.460,95 2010 - 28.978,10
2011 - 24.354,76

D'1-11-
2009 a 31-
10-2011

Palma, 3 de desembre de 2010.

I perquè així consti, expedesc aquest certificat als efectes
pertinents, amb el vistiplau del president de la Comissió
Tècnica Interinsular, a la seu del Parlament de les Illes
Balears.

La secretària de la Comissió Tècnica Interinsular.
Vistiplau, el president.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6497/2010, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb els pressuposts
de 2011. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 6499/2010, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 6501/2010, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb el transport. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 6502/2010, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el nou hospital de
Son Espases, a tramitat pel procediment d'urgència (Mesa de
19 de gener de 2011).

RGE núm. 6503/2010, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb el compliment dels objectius fixats al principi de
legislatura. (Mesa de 19 de gener de 2011).

Palma, a 19 de gener de 2011.
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 la política del Govern en relació amb els pressuposts del
2011.

Interessats a conèixer quina serà la política del Govern en
relació amb la gestió pressupostària pel que fa a l'exercici 2011,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 24 de desembre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 la política econòmica del Govern de les Illes Balears.

Interessats a conèixer els principals trets de la política
econòmica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre aquest extrem.
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Palma, a 24 de desembre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 la política del Govern en relació amb el transport.

Interessats a conèixer quina ha estat la política del Govern
de les Illes Balears pel que fa al transport, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre aquest
extrem.

Palma, a 24 de desembre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 la política del Govern en relació amb el nou hospital de
Son Espases.

Interessats a conèixer quina ha estat la política del Govern
de les Illes Balears en relació amb la construcció i la posada en
funcionament del nou hospital de Son Espases, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre aquest extrem.

Palma, a 24 de desembre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 la política del Govern en relació amb el compliment dels
objectius fixats al principi de legislatura.

Interessats a conèixer el grau de compliment dels objectius
que es va fixar el Govern de les Illes Balears al principi de la
legislatura i la política desenvolupada per tal de dur-los a terme,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 24 de desembre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6494/2010, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5545/2010, relativa a
política en matèria de salut. (Mesa de 19 de gener de 2011).

Palma, a 19 de gener de 2011.
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. 5545/2010,
relativa a política en matèria de salut, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la sanitat pública balear dels recursos
econòmics suficients per a l'any 2011, per tal de mantenir i
millorar el nivell de la qualitat assistencial, arribant almenys a
la despesa sanitària efectiva realitzada l'any 2009.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a cofinançar el nou hospital de referència de les Illes
Balears a Son Espases.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir els compromisos econòmics que té amb
els farmacèutics que dispensen medicació amb receptes
públiques, arribant amb ells a una solució consensuada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar amb rigor el pla d'austeritat econòmica a
la conselleria, reduint el nombre d'alts càrrecs i les despeses
supèrflues.

Palma, a 23 de desembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a qualificacions
de règim de protecció d'habitatges. (Mesa de 19 de gener de
2011).
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Palma, a 19 de gener de 2011.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Que el Govern ens comuniqui el nombre de qualificacions
provisionals i de qualificacions definitives atorgades per la
Conselleria d'Habitatge els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 en les
diverses modalitats de règim de protecció d'habitatges.

Palma, a 3 de gener de 2011.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 29/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contracte singular de 44 dies de duració, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
de gener de 2011).

RGE núm. 30/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició d'un edifici d'oficines al Parc Bit l'any 2008, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 31/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca de documentació en el contracte subscrit entre
Multimèdia i el Gabinet Vives l'any 2008, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
de gener de 2011).

RGE núm. 32/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni de colAlaboració entre Parc Bit Desenvolupament i
FUEIB, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 33/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conflicte d'interessos entre el consell d'administració de
Multimèdia i contractistes de la societat, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
de gener de 2011).

RGE núm. 34/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incidències financeres de l'auditoria 2009, a contestar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 19 de gener de
2011).

RGE núm. 35/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incidències en el compliment de la normativa de l'auditoria
2009, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 36/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca d'accés a la documentació per part de la Sindicatura
de Comptes, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 37/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a anomalies detectades per la Sindicatura de Comptes en
diversos contractes de Multimèdia, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
de gener de 2011).

RGE núm. 38/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractacions de Multimèdia que incompleixen la normativa
de contractació, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 39/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a errors en els comptes generals de 2009 de GEIBSA, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 40/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a utilització d'un compte bancari sense autorització, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 41/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a patrimoni negatiu de GEIBSA, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
de gener de 2011).

RGE núm. 42/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels principis de publicitat, concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 43/2011, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despeses per operacions de capital, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 19 de gener de
2011).
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RGE núm. 99/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
de l'IVA en el sector serveis per al 2010, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 100/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
turística a la televisió, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 101/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
"Tot inclòs", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 102/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
sector aeri, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 103/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costos dels
interessos aplicables als projectes del "Pla Renove", a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de
gener de 2011).

RGE núm. 104/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del
Consorci per a la gestió de places turístiques, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de gener de
2011).

RGE núm. 105/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a operacions
d'intercanvi de places turístiques, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 143/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució
definitiva de l'eliminació de subproductes i restes animals a
Mallorca, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 144/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament de
quota d'amortització als usuaris d'instalAlacions d'eliminació
de restes animals, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 145/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació del
projecte d'eliminació de restes animals a Mallorca, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de gener de
2011).

RGE núm. 146/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres per solucionar l'eliminació de restes animals a Mallorca,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de
gener de 2011).

RGE núm. 147/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de les inversions per eliminar restes d'animals, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de gener de
2011).

RGE núm. 148/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
per a l'eliminació de subproductes animals, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 149/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació del
projecte per a l'eliminació de restes animals a Mallorca, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 de
gener de 2011).

RGE núm. 150/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de
subproductes i restes animals, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 151/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució dels accidents laborals, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 152/2011, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució dels índex d'accidents laborals, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 de gener de 2011).

Palma, a 19 de gener de 2011.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin volum de treballs varen ser encomanats per
Multimèdia de les Illes Balears SAU a la societat Gabinet
Vives, SL per tal que fossin realitzats entre el 15 de febrer i el
31 de març de 2010 que justifiquin una contractació per import
de 17.500 euros + IVA en només 44 dies?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
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Quina va ser la motivació per la qual es va decidir el
procediment utilitzat per a l'adquisició el setembre de 2008 d'un
edifici al Parc Bit per un import de 4.269.000 euros?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica que en el contracte negociat sense publicitat
entre Multimèdia de les Illes Balears SAU i Gabinet Vives, SL
per import de 35.000 euros subscrit l'any 2008 no consti, com
destaca la Sindicatura de Comptes en el seu informe, el registre
de sortida de les invitacions a empreses per participar en el
concurs, ni en el registre d'entrades les ofertes rebudes pel
mateix?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quin va ser el procediment seguit per a la materialització
d'un conveni de colAlaboració entre Parc Bit Desenvolupament,
SA i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
(FUEIB) per import de 259.000 euros l'any 2008?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Coneixia el Sr. President de Multimèdia de les Illes Balears
SAU la vinculació mercantil que hi havia i continua havent-hi
en l'actualitat entre el conseller delegat de Gabinet Vives, SL,
Sr. Llorenç Vives Llull, i el director general de la Conselleria de
Presidència, Sr. José Antonio Santos Hierro?

Quines mesures ha adoptat vostè, com a president de
Multimèdia de les Illes Balears SAU una vegada que s'ha fet
pública aquesta vinculació?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La firma Fornés, Salas y Asociados auditores, SL,
encarregada de realitzar l'auditoria dels comptes financers dels
comptes anuals de Parc Bit Desenvolupament, SA, va entregar
dia 7 de juny de 2010 una carta de recomanacions en la qual li
suggereix fins a deu mesures a adoptar per solucionar les
incidències financeres detectades en els comptes de la societat
corresponents a l'exercici 2009.

Quines mesures per vostè impulsades ha adoptat el consell
d'administració per resoldre aquestes debilitats del sistema que
apunten les auditories?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

La firma Fornés, Salas y Asociados Auditores, SL,
encarregada de realitzar l'auditoria dels comptes financers dels
comptes anuals de Parc Bit Desenvolupament, SA, suggereix
fins a cinc mesures a adoptar per solucionar les incidències en
el compliment de la normativa corresponent a l'exercici 2009.

Quines mesures correctores han estat adoptades pel consell
d'administració per resoldre les deficiències apuntades pels
auditors?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Com explica que la Sindicatura de Comptes no hagi disposat
dels documents necessaris per poder determinar si s'han aplicat
els preus unitaris pactats en el contracte de 4 d'agost de 2004
entre Multimèdia i Tradia, o si l'import total dels annexos de
l'esmentat contracte han pogut limitar els principis de publicitat
i concurrència?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

A partir de l'informe de la Sindicatura de Comptes de 2008
sobre Multimèdia de les Illes Balears SAU, on es posen de
manifest contractacions sense que a l'expedient dels diversos
contractes constin els càlculs per determinar el preu de licitació,
ni hi hagi tampoc en l'expedient certificat d'existència de crèdit
per a aquestes contractacions, ni constància de la comunicació
a la Junta Consultiva de Contractacions de la CAIB de la
realització d'aquestes contractacions, quines mesures va
impulsar el Govern per esmenar aquestes greus deficiències?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Com és possible que una empresa pública com és
Multimèdia de les Illes Balears SAU realitzi contractacions
sense l'aprovació motivada dels contractes per l'òrgan de
contractació, sense tenir assegurat el seu finançament, sense
plecs de condicions bàsics i sense estar regulada l'obertura del
procediment d'adjudicació?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els comptes anuals de l' exercici 2009 presentat i aprovat pel
consell d'administració de GEIBSA dia 15 d'abril de 2010, que
inclouen l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos
d'efectiu, presenten errors de confecció en ambdós estats
financers en no reflectir imports coincidents amb els del balanç
de pèrdues i guanys.

Quines mesures s'han adoptat durant l'any 2010 per
solucionar aquesta anomalia?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Per quina raó CAIB Patrimoni SAU disposa d'un compte
bancari sense tenir autorització prèvia segons l'informe
d'auditoria de 2009 d'aquesta societat?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A 31 de desembre de 2009 la societat GEIBSA té un
patrimoni net negatiu per un import de 1.227.902,53 euros.

Quines mesures ha adoptat el consell d'administració de
GEIBSA durant l'any 2010 per mitigar aquesta situació
financera?
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Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què CAIB Patrimoni SAU incompleix els principis de
publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i
no-discriminació en les adjudicacions segons posa de manifest,
en les seves conclusions, l'auditoria 2009 d'aquesta societat?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu en l'exercici 2009 l'empresa CAIB Patrimoni
SAU s'ha excedit en 877.861,20 euros en despesa per
operacions de capital, incomplint la Llei de finances de la
CAIB?

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears l'actitud del
Govern de l'Estat en relació amb la petició de suprimir
l'increment de l'IVA relatiu al sector serveis per a l'any 2010?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines campanyes de promoció turística mitjançant la
televisió ha dut a terme el Govern de les Illes Balears durant el
2010?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears l'evolució del "Tot
inclòs" a les Illes Balears?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la Conselleria de Turisme l'evolució del sector
aeri a les Illes Balears durant aquests darrers anys?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quin cost i a càrrec de quina partida pressupostària ha
suposar per al Govern de les Illes Balears el compliment del
compromís de subvencionar en un 0,75% els interessos
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aplicables als projectes de modernització turístics acollits a
l'anomenat Pla Renove?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba, a cada una de les Illes, la creació del Consorci
per a la gestió de les places turístiques?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes operacions d'intercanvi de places turístiques s'han
produït al llarg de la present legislatura?

Palma, a 13 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan estarà resolta definitivament la correcta eliminació
dels subproductes i de les restes d'animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es cobrarà quota d'amortització als usuaris de les
instalAlacions per a l'eliminació de les restes animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es licitarà el projecte per a l'eliminació correcta de les
restes d'animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan començaran les obres que solucionaran la correcta
eliminació de les restes d'animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es finançarà la inversió per eliminar les restes
d'animals a Mallorca?
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Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost té el projecte que ha elegit el Govern de les
Illes Balears per solucionar l'eliminació dels subproductes
animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui licitarà el projecte per a l'eliminació correcta de les
restes d'animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema és el que proposa el Govern per tal d'eliminar
els subproductes i les restes d'animals a Mallorca?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines causes atribueix el Govern les reduccions en el
nombre d'accidents laborals que s'han produït els anys 2008,
2009 i 2010 a les Illes Balears?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines causes atribueix el Govern que l'evolució
d'accidents laborals dels anys 2008, 2009 i 2010 de les Illes
Balears sigui similar a les de la majoria de les comunitats
autònomes i a la de la mitjana laboral?

Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 52/2011, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compensació als establiments que varen adequar les
seves instalAlacions a l'anterior llei reguladora del consum de
tabac, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 19 de
gener de 2011).

Palma, a 19 de gener de 2011.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El passat 2 de gener de 2011 entrà en vigor la Ley 42/2010,
de 30 de diciembre, mitjançant la qual es modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco. Aquesta nova
normativa, molt més restrictiva en relació amb el consum de
tabac, suposa, pràcticament, la prohibició de fumar a qualsevol
espai públic tancat, i als bars, les cafeteries i els restaurants;
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aquesta prohibició es fa extensiva a espais públics oberts com
ara els parcs infantils o a les proximitats dels hospitals.

Amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, molts establiments -principalment els dedicats a la
hoteleria i aquells que superaven els 100 metres quadrats-
venien obligats a adequar les seves instalAlacions separant les
zones de fumadors d'aquelles on no es podia fumar. Això suposà
la realització d'un seguit d'inversions per part dels titulars dels
locals a fi d'adaptar-los a la nova regulació.

Ara, quan han transcorregut poc més de quatre anys des de
la primera llei, l'entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de
desembre, suposa que la inversió realitzada per aquells
empresaris que volgueren adequar el seu local als requisits
legals establerts, no serveix per a res.

Aquest fet es veu agreujat per la forta crisi econòmica que
pateixen tots els sectors econòmics d'Espanya en general i de la
nostra comunitat autònoma en particular.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a compensar aquells establiments que, en compliment del que
estableix la Llei 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, varen realitzar inversions per tal d'adaptar els seus locals
amb la finalitat de protegir els drets dels no fumadors.

Palma, a 10 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6504/2010, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a LIC marí de la badia d'Es Viver (Es Soto-Ses Figueretes-
Platja d'en Bossa), amb tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 6511/2010, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a petició d'un senador propi per Formentera, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 19 de gener de 2011).

RGE núm. 78/2011, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a concessions d'aigües subterrànies per a usos agraris, amb
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 19 de gener de 2011).

Palma, a 19 de gener de 2011.
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 presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i de la biodiversitat regula al seu article 42 els Lloc
d'Importància Comunitària (LIC) dins la Xarxa Ecològica
Europea Natura 2000. Els LIC són espais del conjunt del
territori nacional o de les aigües marítimes que contribueixen de
forma apreciable al manteniment o al restabliment de l'estat de
conservació favorable dels tipus d'hàbitats naturals i els hàbitats
de les espècies d'interès comunitari. A l'annex I de la mateixa
llei es recull el llistat del tipus d'hàbitats naturals d'interès
comunitari que han de ser objecte de protecció i conservació,
entre els quals, dins la categoria "Hàbitats costaners i
vegetacions halofítiques", es troben les praderies de posidònia
(posidònia oceànica).

La primera proposta de llocs d'importància comunitària que
es va elaborar a les Illes Balears es va aprovar per Acord de
Consell de Govern de 28 de juliol de 2000. Aquesta proposta
inicial es va trametre al Ministeri de Medi Ambient que a la
vegada la va transmetre a la Comissió Europea per a la seva
anàlisi i designació definitiva. La Comissió Europea, mitjançant
escrit tramitat pel Ministeri de Medi Ambient de 18 de març de
2003, va comunicar al Govern de les Illes Balears les
conclusions sobre la llista espanyola, instant a una revisió i una
ampliació dels llocs proposats. Un dels hàbitats subjecte a
ampliació va ser precisament el 1120 (praderies de posidònia).
El Govern de les Illes Balears mitjançant Acord de 23 d'abril de
2004 va ampliar la proposta per donar resposta a la petició del
Ministeri de Medi Ambient. Finalment el procediment va
concloure amb la decisió de la Comissió Europea de 19 de juliol
de 2006 per la qual s'adoptà la llista de llocs d'importància
comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

Dins les actuacions del Govern de les Illes Balears en relació
als LIC reconeguts hi va haver la solAlicitud d'un projecte Life
per a l'estudi i la protecció de la posidònia dins el qual s'incloïa
la redacció i la tramitació de plans de gestió de les zones
marines dels LIC. El 30 de març de 2007 s'aprovaven 14 plans
de gestió corresponents als LIC de Sa Dragonera, àrea marina
del sud de Menorca, Arxipèlag de Cabrera, d'Addaia a
S'Albufera i S'Albufera des Grau, àrea marina del nord de
Menorca, muntanyes d'Artà, badies de Pollença i Alcúdia, Cap
de Barbària, Es Vedrà-Vedranell, La Mola, costa de Llevant de
Mallorca, illots de ponent d'Eivissa, Tagomago i Cap
Enderrocat-Cap Blanc.
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L'àrea marina de la badia d'Es Viver (Es Soto-Ses
Figueretes-Platja d'en Bossa) es caracteritza per la presència
d'importants i extensos esculls de posidònia oceànica que
mereixen ser protegits atès el seu important valor
mediambiental.

El darrers anys s'han emès informes que avalen el bon estat
de conservació i el valor biològic de les praderies de posidònia
de les badies d'Es Viver (Es Soto-Ses Figueretes-Platja d'en
Bossa). Això ha fet que l'Ajuntament d'Eivissa i el consell
insular hagin demanat la seva protecció ambiental, contemplant
com a possibilitat la seva inclusió dins el Parc Natural de Ses
Salines.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar al Govern de l'Estat l'inici dels tràmits per
proposar com a lloc d'importància comunitària l'àrea marina de
la badia d'Es Viver (Es Soto-Ses Figueretes-Platja d'en Bossa).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la inclusió de l'àrea marina de la badia d'Es
Viver (Es Soto-Ses Figueretes-Platja d'en Bossa) dins els límits
del Parc Natural de Ses Salines.

Palma, a 23 de desembre de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

El passat 26 de novembre de 2010 el Consell de Formentera
va aprovar per unanimitat una moció en la qual es feia
referència a la petició d'un senador propi per Formentera, i ho
justificava de la següent forma:

"Malgrat la inequívoca condició insular de Formentera i la
seva entitat política com a tal representada des de l'any 2007 pel
Consell Insular de Formentera, institució creada a l'empara del
nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma d'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears), fruit del consens unànime de totes les nostres
forces polítiques, l'illa no pot encara a dia d'avui elegir un
senador propi que representi els formenterers i les formentereres
com a tals al Senat. Aquest fet impedeix a Formentera tenir
representació pròpia a nivell estatal i té el seu origen a l'article
69 de la Constitució Espanyola, la qual en el seu punt 3 diu
textualment: "A les províncies insulars, cada illa o agrupació
d'illes, amb cabildo o consell insular, constituirà una
circumscripció a efecte de l'elecció de senadors; en
correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran

Canària, Mallorca i Tenerife), i una a cadascuna de les illes o
agrupacions d'illes següents: Eivissa-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i la Palma".

El text dilueix la singularitat insular de Formentera dins la
figura d'"agrupació d'illes" juntament amb Eivissa, ajustant-se
a la condició políticoadministrativa de la nostra illa l'any 1978.
Avui, gairebé 32 anys després de l'aprovació de la Constitució
Espanyola, podem dir que aquest redactat ha quedat desvirtuat
a tots els efectes, tant per aquests 32 anys d'afirmació colAlectiva
del poble de Formentera com a comunitat insular diferenciada
i amb un sentit colAlectiu de pertinença, com per la traducció
d'aquest fet insular innegable en una evolució política que ens
ha portat més enllà de la nostra entitat municipal a dotar-nos
d'un govern insular propi de rang autonòmic com és el Consell.

Tot considerant la importància cabdal de la representació i
de la capacitat d'interlocució de representants directes en tots els
àmbits, creim que la següent passa ha de ser, en virtut d'aquesta
entitat insular abastament expressada, la constitució de
Formentera en circumscripció electoral en les eleccions al
Senat, per tal que els ciutadans i les ciutadanes de la nostra illa
puguin elegir el seu representant directe en aquesta cambra de
representació territorial.

Per tal que aquesta aspiració es pugui fer realitat, caldrà la
modificació de l'article 69.3 de la Constitució a fi que s'hi
consideri Formentera com a circumscripció electoral segregada
d'Eivissa i amb dret a elegir un senador propi.

Aquesta demanda reitera la que ja va fer el ple de
l'Ajuntament de Formentera dia 20 d'agost de 2004, amb una
moció aprovada per tots els partits presents aleshores al plenari
(COP, PP, GUIF, PREF).

Vist el temps transcorregut sense que fins a dia d'avui hagin
tengut efecte ni les modificacions solAlicitades ni la demanda de
circumscripció electoral per al Senat, el Consell Insular de
Formentera, com a expressió màxima des de la seva creació el
10 de juliol de 2007, del fet insular formenterer i de la voluntat
d'autogovern dels formenterers i les formentereres, manifesta la
seva voluntat que Formentera esdevengui circumscripció
electoral en les eleccions al Senat per tal que pugui elegir un
representant en aquesta cambra de representació territorial de
l'Estat espanyol.

Atesa la nova realitat jurídica que es configura a partir del
nou estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb la creació del
Consell Insular de Formentera, amb la qual creiem que
Formentera té dret a un senador propi distint al d'Eivissa, i que
es pot interpretar que el nou estatut d'autonomia implica que la
referència a "agrupació d'illes", i el guió que uneix Eivissa i
Formentera, a la Constitució i a la LOREG, han perdut
virtualitat jurídica.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears, en consonància amb el
Consell de Formentera, insta:

1. A modificar l'article 69,3 de la Constitució Espanyola, tot
canviant el guió entre Eivissa i Formentera per una coma, prèvia
supressió de la referència a "agrupacions d'illes, ja que l'única
agrupació d'illes a què es feia referència era l'esmentada
d'Eivissa-Formentera, que solAlicitam que es deixi sense efecte.

El redactat proposat és: Article 69.3: "A les províncies
insulars, cada illa, amb cabildo o consell insular, constituirà una
circumscripció a l'efecte de l'elecció de senadors; en
correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran
Canària, Mallorca i Tenerife), i un a cadascuna de les illes
següents: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma."

2. Al Govern de la nació, l'adopció d'un projecte de llei per a la
modificació de la Llei Orgànica del règim electoral general (LO
5/1985, de 19 de juny), a fi que s'estableixi, com a
circumscripció electoral, l'illa de Formentera, per escollir un
senador; o bé, al Parlament de les Illes Balears, que remeti a la
Mesa del Congrés una proposició de llei, amb el mateix
contingut, tot l'anterior en virtut de l'article 87.1 de la
Constitució Espanyola.

Palma, a 29 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Tota vegada que el passat 29 de setembre de 2010 a la
Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears es va aprovar una proposició no de llei (2185/2010)
presentada per Unió Mallorquina, amb el text següent:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que el Pla Hidrològic tengui en compte
els següents extrems:

a) Que la distància que s'hagi de respectar entre sondejos
veïns no superi els 100 metres i que es puguin atorgar
concessions a menor distància si l'interessat acredita la no
afectació dels aprofitaments anteriorment legalitzats.

b) Que es millorin les possibilitats de disponibilitat
d'aigua per a l'ús d'habitatges sobre sòl rústic i els usos
agrícoles menors.

c) Que es contemplin mesures que fomentin el sistema
de reg per goteig, d'indubtable interès hidrològic, que
exigeix un cabal instantani i una pressió mínima sempre que
es respectin i no excedeixin els límits màxims d'extracció
diària o anual.

d) Que els sondejos de proveïment públic i concretament
el seu perímetre de protecció, es tramitin donant audiència
als propietaris de les finques afectades i a la societat en
general.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla hidrològic de les Illes Balears
amb el màxim consens amb les associacions i colAlectius
afectats per l'esmentat pla."

Atès que des de la Conselleria de Medi Ambient, i fins a
principis de 2010, s'havia dut a terme una política destinada a
millorar la qualitat de l'aigua i a un millor aprofitament dels
recursos hídrics existents, amb grans inversions en la depuració
terciària a més de posar a l'abast dels municipis mitjans legals
per poder arribar a acords d'inversió amb l'objectiu de revisar i
detectar les grans pèrdues en les xarxes urbanes.

Vist que el Govern de les Illes Balears, mitjançant la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té en tramitació un
projecte de decret del Consell de Govern pel qual es regula
l'atorgament de concessions d'aigües subterrànies per a usos
agraris, que preveu una retallada en el volum màxim anual del
75% a l'illa de Mallorca, i del 80% a Menorca i Eivissa.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir en les polítiques de recuperació dels aqüífers,
fent tractament terciari al major nombre de depuradores
possible, així com a colAlaborar amb els municipis per tal de
minimitzar les fuites de la seva xarxa urbana.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la regulació de l'atorgament de concessions d'aigües
subterranis per a usos agraris tengui en compte les necessitats
reals de les produccions a les quals va destinat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar la tramitació del Projecte de decret del Consell
de Govern pel qual es regula l'atorgament de concessions
d'aigües subterrànies per a usos agraris per innecessari i no
ajustar-se a la realitat de les condicions actuals dels aqüífers ni
a les necessitats del nostre sector primari.

Palma, a 12 de gener de 2011.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu:
Maria Antònia Sureda i Martí.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 62/2011, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la gestió de Multimèdia de les
Illes Balears, SAU.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 63/2011, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Innovació, Interior i Justícia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la gestió de
GEIBSA.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 64/2011, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre la gestió de CAIB
Patrimoni, SAU.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 65/2011, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre la gestió de Parc Bit de
Desenvolupament, SA.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 153/2011, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Turisme i Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
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Turisme i Treball, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per
tal d'informar sobre el nombre i els resultats de les
investigacions dels accidents laborals que s'han produït a les
Illes durant els anys 2008, 2009 i 2010 inclosos els in itinere i
en missió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 139/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Conseller
d'Innovació, Interior i Justícia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, atès l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior
i Justícia, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 9402/08,
relativa a transferències de justícia, conformement amb l'article
166.3 del Reglament de la cambra, acorda d'incloure-la en
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària, pel que fa al punt
1.a).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 14119/09, 5509/10, 5510/10, 5513/10 a
5526/10 i 5531/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 80/11,
presentat per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 160.2
del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes indicades,
relatives a accions de suport a ajuntaments en relació amb la
gestió de residus perillosos, a decret de transformació
progressiva, a visitants del parc marítim terrestre de Cabrera, a
dessaladora d'Es Castell, a neteja de torrents, a pluvials d'Alaior,
a depuradora de Vila, a autoritat de gestió del parc de la Serra
de Tramuntana, a abastiment d'aigua a Puigpunyent, S'Estanyol
i Portocolom, a finques que hauria d'adquirir el Govern central,
a depuradora de Sa Pobla, a Pla de deixalleries, a situació del
PORN d'Es Trenc i nord i sud de Menorca, a llei de renous, a
Pla de residus perillosos i a convenis signats amb els
ajuntaments en relació amb les xarxes d'aigua, (BOPIB núm.
104, de 13 de novembre de 2009 i BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010), rebin el tractament de les preguntes orals
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment per al proper període de sessions de la

InterpelAlació RGE núm. 5991/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 94/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'article 151.3 del Reglament de la cambra, acorda que la
interpelAlació indicada, relativa a política comercial del Govern
de les Illes Balears (BOPIB núm. 154, de 10 de desembre de
2010) es mantengui per al proper període de sessions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE

núm. 5908/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 96/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, en conseqüència, la
proposició no de llei indicada, relativa a la tramesa de
documentació relativa al nou hospital de Son Espases per part
de la Conselleria de Salut (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010), que havia de ser tramitada pel procediment d'urgència,
serà tramitada pel procediment ordinari.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Turisme RGE núm. 5532/10, 5534/10,
5537/10 a 5540/10 i 5542/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 97/11,
presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
indicades, publicades totes al BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010, i relatives a operacions d'intercanvi de
places turístiques a la present legislatura, a creació del Consorci
per a la gestió de places turístiques, a evolució del sector aeri,
a campanyes de promoció turística fetes per televisió, a cost dels
interessos aplicables als projectes acollits al Pla Renove, a
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evolució del tot inclòs i a supressió de l'increment de l'IVA en
el sector serveis per al 2010, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6096/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 138/11,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei indicada, relativa a dret a internet en
banda ampla (BOPIB núm. 156, de 23 de desembre de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 5507/10, 5527/10
a 5530/10, 5533/10, 5535/10 i 5536/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 154/11,
presentat pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
indicades, publicades totes al BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010, i relatives a eliminació de subproductes i
restes d'animals, a licitació del projecte per a l'eliminació de
restes animals a Mallorca, a inici de les obres per solucionar
l'eliminació de restes animals a Mallorca, a resolució definitiva
del problema de l'eliminació dels subproductes i restes
d'animals a Mallorca, a pressupost per a l'eliminació de
subproductes animals a Mallorca, a finançament de les
inversions per eliminar restes d'animals i a cobrament de quota
d'amortització als usuaris d'instalAlacions d'eliminació de restes
animals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència
    

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 31 de
juliol del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2672/2007, de dia 31 de juliol del 2007,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Maria Teresa
Martínez Marcús, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-verds, amb
categoria administrativa assimilada a la de cap de negociat (grup
C1, nivell 23).
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 16/2011, de dia 4 de gener de
2011, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, mitjançant el qual solAlicita el cessament
de la Sra. Maria Teresa Martínez Marcús com a personal
eventual adscrita al seu servei,  amb efectes econòmics i
administratius des de dia 9 de gener de 2011.

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 Teresa Martínez Marcús com
a personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (grup C1, nivell 23)  adscrita al
servei del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 9 de gener de 2011.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació, tot d’acord
amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
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 7 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
Nomenament de 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.

B. L'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, mitjançant l'escrit amb
RGE núm. 16/2011, de dia 4 de gener de 2011, solAlicita el
nomenament del Sr. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco com
a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

           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. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco com a
personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari de carrera del grup C1,
nivell 23), adscrit al servei del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 10 de gener de 2011.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació, tot d’acord
amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
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 7 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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