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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1831/11, del Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
transferències de competències als consells insulars. (Mesa de
5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1883/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'hores lectives a l'ensenyament
primari. (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1884/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política sociosanitària. (Mesa de 5 de juliol de
2011).

RGE núm. 1885/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en mobilitat. (Mesa de 5 de juliol de
2011).

RGE núm. 1886/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política audiovisual. (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1887/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a temporada turística. (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1888/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política turística. (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1889/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inici del curs escolar. (Mesa de 5 de juliol de 2011).

Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre transferències de
competències als consells insulars.

El Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre la
política de transferències als consells insulars.

Palma, a 29 de juny de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política general d'hores lectives a l'ensenyament primari.

Atès que tant en el discurs del president de la comunitat
autònoma com en les declaracions públiques del conseller
d'Educació s'ha fet esment de la intenció d'augmentar les hores
lectives en l'ensenyament primari, concretament una hora més
al dia en les assignatures instrumentals, segons el discurs del
president.

Atès que aquesta decisió no ha estat consensuada amb la
comunitat educativa ni s'ha concretat la manera com afectarà els
diferents colAlectius, començant per l'alumnat, els pares i el
personal docent i no docent.

El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears
interpelAla l'Hble. Conseller d'Educació sobre política general
d'hores lectives a l'ensenyament primari.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

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

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social per tal d'informar
al Parlament de les Illes Balears sobre la política sociosanitària
del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política general en mobilitat.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal d'informar al
Parlament de les Illes Balears sobre la política de mobilitat del
Govern de les Illes Balears.
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Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

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

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Conseller
de Presidència per tal d'informar al Parlament de les Illes
Balears sobre la política de model audiovisual de les Illes
Balears.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre temporada turística.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Conseller
de Turisme per tal d'informar al Parlament de les Illes Balears
sobre la valoració del Govern de les Illes Balears sobre la
temporada turística 2011.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

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

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble.
Conseller de Turisme per tal d'informar al Parlament de les Illes
Balears sobre les accions que pensa dur a terme per afrontar la
temporada baixa a les Illes Balears.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre inici del curs escolar.

El Grup Parlamentari Socialista presenta interpelAlació sobre
el desenvolupament de l'inici del curs escolar a les Illes Balears.

Palma, a 30 de juny de 2011.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1827/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, a
contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 5 de juliol de
2011).

RGE núm. 1828/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions en serveis
socials, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1829/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a drets dels menors, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1830/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció dels serveis
socials, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1832/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a justícia juvenil, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1833/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a suport a la dependència,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1834/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a suport a les famílies, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).
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RGE núm. 1835/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a noves prestacions per a
colAlectius vulnerables, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de
2011).

RGE núm. 1836/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció a les persones
amb discapacitat, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

RGE núm. 1837/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a prestacions per a
colAlectius vulnerables, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de
2011).

RGE núm. 1838/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a pla estratègic de serveis
socials, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans (Mesa de 5 de juliol de 2011).

Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Salut.

Pensa el Govern de les Illes Balears introduir el copagament
sanitari a qualque prestació sanitària durant aquesta legislatura?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quines són les inversions i construccions relacionades amb
serveis socials que aquest govern prioritzarà durant aquesta
legislatura?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quins objectius i quines prioritats té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en la promoció dels drets dels
menors?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quin ha estat el criteri del Govern per aglutinar en una sola
direcció general tota l'atenció dels serveis socials?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quins objectius i quines prioritats té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en el colAlectiu de menors i joves amb
mesures de justícia juvenil?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
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resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quins objectius i quines prioritats té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en l'atenció i el suport a la
dependència?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quins objectius i quines prioritats té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en la protecció, la promoció i el suport
a les famílies?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quines són les noves prestacions econòmiques que vol
desenvolupar des de la Direcció General de Família, Benestar
Social i Atenció a persones en situació especial dirigides a
colAlectius més vulnerables?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quins objectius i quines prioritats té la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en l'atenció a persones amb
discapacitat?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Quines són les prestacions econòmiques que pensa mantenir
la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
persones en situació especial dirigides als colAlectius més
vulnerables?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans.

Pensa la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
mantenir i desenvolupar el Pla estratègic de serveis socials?

Palma, a 29 de juny de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1820/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a excepcions en l'ús del tacògraf. (Mesa de 5 de juliol
de 2011).

Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 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.
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El Reial Decret 649/2007, de 18 de maig, pel qual es varen
regular les excepcions a l'obligatorietat de les normes sobre
temps de conducció i descans i l'ús de tacògraf en el transport
per carretera, establia a l'article 2, apartat p) que: 

"Excepcions: En ús de l'habilitació continguda als articles
3.2 del Reglament (CEE) núm. 3821/85, i 13.1 del
Reglament (CE) núm. 561/2006, a més dels transports
enumerats a l'article 3 d'aquest últim reglament, no serà
obligatori el compliment de les obligacions imposades als
referits reglaments en relació amb la instalAlació i ús del
tacògraf i els temps de conducció i descans dels conductors
durant la realització dels següents transports:

"p) Transports íntegrament desenvolupats en illes les
superfícies de les quals no superi els 1.500 quilòmetres
quadrats, sempre que aquestes no es trobin unides al
territori peninsular per cap pont, gual o túnel l'ús del
qual estigui obert als vehicles de motor."

L'esmentada normativa per tant excloïa les illes menors dels
arxipèlags en l'àmbit de la seva aplicació. Posteriorment el
decret esmentat es va modificar per Reial Decret 1663/2009, de
10 de juliol, i quedaren modificats els articles abans esmentats
en els següents extrems: 

"p) Transports íntegrament desenvolupats en illes la
superfície de les quals no superi els 250 quilòmetres
quadrats sempre que aquestes no es trobin unides al territori
peninsular per cap pont, gual o túnel l'ús del qual estigui
obert als vehicles a motor."

Per tant, l'àmbit d'aplicació s'estenia a les illes d'Eivissa i
Menorca. És evident que a causa de la superfície de les illes
d'Eivissa i Menorca l'aplicació de la norma sobre conducció i
descans és excessiva, tota vegada que els conductors en cap cas
no arriben a completar el temps de conducció i les hores
permeses i lògicament els quilòmetres diaris permesos, amb la
qual cosa l'obligatorietat del descans i els quilòmetres efectuats
causen grans perjudicis econòmics als transportistes. El
transport en aquestes illes es limita a curts viatges en l'espai i
molt interromputs en el temps, i és en tot cas transport que en
cap cas no suposa una minva en les condicions del conductor.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la modificació de l'apartat p) de l'article 2 del Decret
640/2007, pel qual s'estableixen les excepcions a l'obligatorietat
de les normes sobre temps de conducció i descans i l'ús de
tacògraf en el transport de carretera, en ordre a assenyalar que
a les illes que no superin els 1.500 quilòmetres quadrats no li
seran d'aplicació les normes relatives als temps de conducció i
descans i l'ús del tacògraf en el transport per carretera.

Palma, a 28 de juny de 2011.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a pacte de
l'euro i mesures institucionals per una democràcia de qualitat.
(Mesa de 7 de juliol de 2011).

Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.

La crisi financera està servint de coartada als poders
econòmics i als organismes financers no sols per retallar l'estat
de benestar social, sinó que també la utilitzen per qüestionar-ho.
Aquestes retallades sense precedents històrics suposen un
retrocés social sense precedents i el seu efecte pràctic serà que
els nostres fills i filles visquin pitjor del que ho hem fet
nosaltres, amb menys drets i menys garanties democràtiques.

Aquests dies justament els caps d'estat de la UE signaran
l'anomenat "Pacte de l'euro", un acord que suposarà un
empobriment de la societat europea en benefici de la banca i les
grans empreses, amb un retard generalitzat en l'edat de
jubilació, la privatització dels serveis públics i els retalls en els
drets laborals, entre d'altres mesures.

Aquesta aposta ha mobilitzat la ciutadania que ha expressat
el seu malestar perquè considera que la presa de decisió política
està cada vegada més enfora de la ciutadania, que hi ha una
bretxa entre la democràcia representativa i la democràcia
participativa.

Milions de persones arreu d'Europa, des de Grècia fins a
l'Estat espanyol, han sortit al carrer indignats, amb l'objectiu de
fer palès el malestar social existent per una deriva política i
econòmica que ataca els drets de les persones, la sobirania dels
pobles i el sentit mateix de la democràcia.

Les institucions de les Illes Balears no poden romandre
alienes a aquesta situació si no volem obrir encara més la bretxa
entre la ciutadania i les instàncies democràtiques, i hem de
respondre amb mesures i canvis que permetin més participació
ciutadana en la presa de decisions i en el control del
funcionalment de la cosa pública.

Per tot això, presentam a debat els següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte i la
seva comprensió a les reivindicacions ciutadanes de l'anomenat
15-M i es compromet a obrir vies de consulta i diàleg amb la
ciutadania (a través de la Comissió de Peticions i el portal web
del Parlament, per exemple) en resposta a aquestes demandes.
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2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a reforçar en
el període de sessions que comença les mesures de transparència
i publicació dels béns, les rendes i les activitats dels diputats,
així com a aplicar mesures d'austeritat per evitar despeses
supèrflues.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
reconsiderar en el marc de la Unió Europea l'anomenat "Pacte
de l'euro", vetllant per la defensa dels drets laborals i de l'estat
social, que són la garantia d'una Europa solidària, cohesionada
i democràtica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
donar suport a la creació d'una taxa sobre les transaccions
financeres internacionals i la supressió dels paradisos fiscals, i
a reorientar la política fiscal en un sentit progressiu i ecològic,
sota els principis de qui més té més paga i de qui contamina
paga.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat a lluitar contra el frau fiscal i la
corrupció, amb mesures efectives d'ordre fiscal, administratiu i
penal.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar la normativa vigent per permetre la dació en
pagament del primer habitatge i de deutors de bona fe
cancelAlant el total del deute hipotecari en entregar l'immoble.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
sotmetre a referèndum vinculant les mesures que tenen un fort
impacte social, com podria ser a l'Estat espanyol l'ampliació de
l'edat de jubilació als 67 anys.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure una reforma electoral que reforci la pluralitat, on les
persones imputades no puguin ser candidates i els governs hagin
de retre comptes del compliment del seu programa electoral.

9. Amb la finalitat que el Parlament representi més àmpliament
i millor la voluntat política de la ciutadania, el Parlament de les
Illes Balears acorda que en un termini d'un any, elaborarà una
proposta que modifiqui l'article 12.4 de la Llei 8/1986, electoral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el sentit que a
l'atribució d'escons siguin tingudes en compte aquelles
candidatures que hagin obtingut un 3% dels vots vàlids emesos
en la circumscripció.

Palma, a 5 de juliol de 2011.
La diputada:
Finca Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1934/11, del Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
transferència de titularitat, finançament i gestió de l'illa de
Llatzaret a Menorca, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7 de juliol de
2011).

Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals.

L'illa de Llatzaret ubicada a l'entrada del port de Maó
constitueix un conjunt arquitectònic de gran valor monumental
i històric que va ser declarat Bé d'Interès Cultural el 1993, i és
regit, per tant, per la Llei estatal de patrimoni històric quant a
protecció i ús.

Des de 1985, després d'una important inversió per a la
rehabilitació d'una part de les seves instalAlacions, el des de
llavors denominat Centre de Formació de Llatzaret acull
diverses trobades de caire formatiu i cultural, com l'Escola de
Salut Pública de Menorca (amb rellevància internacional en
l'àmbit de la salut pública), el programa europeu de pràctiques
sobre intervencions epidemiològiques o les jornades d'experts
en regulació de medicaments que organitza l'Agència Espanyola
de Medicaments i Productes Sanitaris. Alhora també les seves
instalAlacions s'han convertit en una residència de vacances
reservada als funcionaris i, des de l'estada de la ministra de
Sanitat, Leire Pajín, també de càrrecs públics del Ministeri de
Sanitat.

Dins aquest mateix any 2011 (28 de març), atesa la
impossibilitat per part dels menorquins i visitants de gaudir tant
de la bellesa paisatgística de l'illot com del valor històric i
monumental, fins i tot incomplint la Llei de patrimoni (que
estableix la visita gratuïta de quatre vegades cada mes), el
Consell de Menorca i el Ministeri de Sanitat van signar un
conveni per garantir un règim de visites entre els períodes que
van des del 15 de maig al 16 d'octubre de cada any. Amb la
signatura del dit conveni, que s'havia de posar en funcionament
l'actual temporada turística, la ministra Pajín va significar el fet
d'aquesta forma: "con este convenio no sólo acercamos a la
ciudadanía este emblemático espacio, sino que, además,
generamos nuevas oportunidades culturales y sociales para
Menorca, ya que en este tiempo el Llatzaret se ha consolidado
como un centro de referencia de la sanidad española".
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Avui per avui l'esmentat conveni no s'ha fet efectiu, ni tan
sols es compleixen els mínims marcats per la Llei de patrimoni
històric, impedint que cap menorquí o visitant hi pugui accedir,
excepte els participants de les estades formatives esmentades o
de les estades estivals dels funcionaris del Ministeri de Sanitat
i la seva ministra. Efectivament, la ministra de Sanitat Leire
Pajín ha passat uns dies de vacances a les instalAlacions
públiques de Llatzaret, en el port de Maó.

És inqüestionable el valor paisatgístic i patrimonial de l'illa
de Llatzaret. És injustificable l'ús "reservat" (fins i tot fora de la
llei) i "privilegiat" d'un espai i unes instalAlacions públiques. I
és indispensable que aquesta illa dins l'illa de Menorca passi a
ser un espai d'ús públic destinat als esdeveniments socials i
culturals i al gaudiment tant de la població menorquina com
dels visitants. L'illa de Llatzaret ha de ser un element revulsiu
en la destinació de Menorca com a producte-destinació turístic.
I açò no es resol amb convenis que al final s'incompleixen sinó
amb la gestió d'un recurs propi, açò és amb la titularitat (avui
del Ministeri de Sanitat) i la gestió de l'illa del port de Maó per
la màxima institució menorquina, el Consell de Menorca, a la
qual li corresponen segons l'Estatut d'Autonomia l'execució de
les competències pròpies de Cultura, Patrimoni i Turisme.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca, presenta a debat la següent proposta
d'acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè en el termini de sis mesos constitueixi una comissió
entre el govern central i el govern de Menorca per a la
transferència de la titularitat, la inversió i el finançament, i per
a la gestió de l'illa de Llatzaret a favor del Consell Insular de
Menorca.

Palma, a 6 de juliol de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1907/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, davant la comissió
corresponent, per tal d'informar sobre la intervenció policial
succeïda del passat vespre de dia 4 de juliol de 2011 als carrers
de Palma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1908/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació,
davant la comissió corresponent, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1909/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
conseller de Presidència, davant la comissió corresponent, per
tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 1910/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
conseller d'Educació, Cultura i Universitats, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 1911/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del conseller de Turisme i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
conseller de Turisme i Esports, davant la Comissió de Turisme,
per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 1912/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència de
la consellera de Salut, Família i Benestar Social, davant les
comissions d'Assumptes Socials i Drets Humans i de Salut, per
tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva
conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 1913/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, davant les
comissions d'Economia i de Medi Ambient i Ordenació

Territorial, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat
la seva conselleria per a aquest nou govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 1914/11, del Grup Parlamentari PSM-

IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa solAlicitud
de compareixença del conseller d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
conseller d'Administracions Públiques, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per a aquest nou
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 1915/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria
de família i benestar social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
RGE núm. 1916/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació en matèria d'ordenació del territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
RGE núm. 1917/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de
Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal d'informar
sobre les línies d'actuació en matèria de salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
RGE núm. 1918/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en
matèria d'administracions públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
RGE núm. 1919/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de medi rural
i marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
RGE núm. 1920/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria
de joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
RGE núm. 1921/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Turisme
i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial,
per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria de ports
i aeroports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

P)
RGE núm. 1922/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre les línies d'actuació en matèria
d'educació i cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
RGE núm. 1923/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Turisme
i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació en matèria de turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
RGE núm. 1924/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de Turisme
i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
RGE núm. 1925/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Presidència, davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'immigració i
cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
RGE núm. 1926/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Presidència, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació en matèria d'assumptes
institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)
RGE núm. 1927/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Presidència, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre línies d'actuació en el model audiovisual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

V)
RGE núm. 1928/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació en matèria d'hisenda i pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

X)
RGE núm. 1929/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans, per tal d'informar sobre
les línies d'actuació en matèria de treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Y)
RGE núm. 1930/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en
matèria d'indústria, energia, comerç i empresa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Z)
RGE núm. 1940/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Presidència, davant
la comissió corresponent, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AA)
RGE núm. 1941/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant la comissió corresponent, per tal d'informar
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AB)
RGE núm. 1942/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller d'Administracions
Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Administracions
Públiques, davant la comissió corresponent, per tal d'informar
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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AC)
RGE núm. 1943/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller de Turisme i
Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Turisme i Esports,
davant la comissió corresponent, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític
del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AD)
RGE núm. 1944/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller de Salut, Família i
Benestar Social, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AE)
RGE núm. 1945/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la comissió corresponent, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AF)
RGE núm. 1946/11, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la comissió
corresponent, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Designació de portaveu i de diputat que eventualment

pugui substituir-lo del Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1795/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es designen la Sra. Francina Armengol i
Socías com a portaveu i el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet com a
diputat que eventualment la pugui substituir del grup
parlamentari esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Adscripció del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet al Grup

Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2011, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1797/11, presentat pel diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet, mitjançant els qual manifesta la voluntat d'adscriure's al
Grup Parlamentari Socialista.
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Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1798/11, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual comunica l'acceptació de
l'adscripció del diputat esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Adscripció de diversos diputats al Grup Parlamentari

Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2011, resta assabentada del contingut dels escrits
RGE núm. 1843/11, 1844/11, 1845/11, 1846/11 i 1847/11,
presentats pel diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, per la
diputada Sra. Antònia Vallés i Ramis, per la diputada Aina M.
Aguiló i Garcías, pel diputat Sr. Llorenç Galmés i Verger i pel
diputat Sr. Manuel J. Monerris Barberá, respectivament,
mitjançant els quals manifesten la voluntat d'adscriure's al Grup
Parlamentari Popular.

Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1848/11, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual comunica l'acceptació de
l'adscripció dels diputats esmentats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Substitució a la Comissió de Turisme del Parlament de les

Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juliol de 2011, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1851/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual
es comunica la substitució a la Comissió de Turisme del Sr.
Gabriel Barceló i Milta per la Sra. Joana Lluïsa Melià i
Mascaró.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 8 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1497/2011 de dia
8 de juny de 2011, el Sr. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco fou
nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari del PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1852/2011 de dia 30
de juny de 2011, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari
del PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, se solAlicita
el cessament de l’anterior com a  personal eventual adscrit al
grup parlamentari esmentat, amb efectes des de dia 1 de juliol
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 del Sr. Xavier Lluís Bacigalupe i Blanco com
a personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrit al servei del Grup Parlamentari del
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 de juliol de
2011.  

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 30 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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F)
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 vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1863/2011 de dia 30 de juny de
2011, solAlicita el nomenament de la Sra. Margarita Pilar
Coll i Fluxà, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Margarita Pilar Coll i Fluxà com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 de juliol de
2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 30 de juny de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1486/2011 de dia
7 de juny de 2011, el Sr. José Manuel García i Mena fou
nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup

Parlamentari Socialista amb efectes econòmics i administratius
des de dia 8 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1867/2011 de dia 1
de juliol de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes des de dia 30 de
juny 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 del Sr. José Manuel García i Mena com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la d'un cap de negociat (del grup C1 i nivell 23)  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de juny de 2011. 

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1481/2011 de dia
7 de juny de 2011, el Sr. Miquel Bissellach i Bestard fou
nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb efectes econòmics i administratius
des de dia 8 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1868/2011 de dia 1
de juliol de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes des de dia 30 de
juny de 2011.

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

1. El cessament del Sr. Miquel Bissellach i Bestard com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la d'un cap de negociat (del grup C1 i nivell 23)  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de juny de 2011. 

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1484/2011 de dia
7 de juny de 2011, la Sra. ApolAlònia Crespí i Sureda fou
nomenada com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista amb efectes econòmics i administratius
des de dia 8 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1869/2011 de dia 1
de juliol de 2011, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament de l’anterior amb efectes des de dia 30 de
juny 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. ApolAlònia Crespí i Sureda com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la d'un cap de negociat (del grup C1 i nivell 23)  adscrita
al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 30 de juny de 2011. 

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1488/2011 de dia
7 de juny de 2011, el Sr. Josep Maria Frau i Gayà fou nomenat
com a personal eventual adscrit al servei del vicepresident
segon, Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 8 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1870/2011 de dia 1
de juliol de 2011, l'Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, en
qualitat de vicepresident segon de la cambra, solAlicita el
cessament de l’anterior amb efectes des de dia 30 de juny 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 del Sr. Josep Maria Frau i Gayà com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la d'un cap de negociat (del grup C1 i nivell 23)  adscrit al
servei del vicepresident segon, Hble. Sr. Antoni J, Diéguez
i Seguí, amb efectes econòmics i administratius des de dia
30 de juny de 2011. 

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
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partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
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 vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1872/2011 de dia 1 de juliol de 2011,
solAlicita el nomenament del Sr. Rafel Oliver i Mas, com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista.

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. Rafael Oliver i Mas com a personal eventual
amb categoria administrativa de cap de negociat (assimilada
a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de juliol de 2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
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 vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1873/2011 de dia 1 de juliol de 2011,
solAlicita el nomenament del Sr. Jorge Minguillón i Cebrián,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

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. Jorge Minguillón i Cebrián com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 de juliol de
2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

M)
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 vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1874/2011 de dia 1 de juliol de 2011,
solAlicita el nomenament de la Sra. Carmen Tarrafeta i
Alberola, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Carmen Tarrafeta i Alberola com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C,
nivell 23),  adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
1 de juliol de 2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
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 vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1875/2011 de dia 1 de juliol de 2011,
solAlicita el nomenament de la Sra. Silvana González i San
Martín, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Silvana González i San Martín com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C,
nivell 23),  adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
1 de juliol de 2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

O)
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 figuren places adscrites al servei dels
membres de la Mesa vacants i dotades pressupostàriament,
entre les quals hi figura l'adscrita al servei del vicepresident
segon.

B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1871/2011 de dia 1 de
juliol de 2011,l'Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, en
qualitat de vicepresident segon de la cambra, solAlicita el
nomenament del Sr. Pere Joan Pons i Sampietro, com a
personal eventual adscrit al seu servei.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Pere Joan Pons i Sampietro com a personal
eventual amb categoria administrativa assimilada a la de cap
de negociat (com un funcionari del grup C1 i nivell 23),
adscrit al servei del vicepresident segon del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 1 de juliol de 2011.

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

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

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 1 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 9 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1507/2011 de dia
9 de juny de 2011, la Sra. Silvia Fernández i Navarro fou
nomenada com a personal eventual adscrita al servei del

vicepresident primer, Hble. Sr. Pere Palau i Torres, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 9 de juny de 2011.
                   

Atès que mitjançant l’escrit RGE núm. 1891/2011 de dia 4
de juliol de 2011, l'Hble. Sr. Pere Palau i Torres solAlicita el
cessament de l’anterior com a personal eventual adscrita al seu
servei amb efectes econòmics i administratius des de dia 4 de
juliol 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. Silvia Fernández i Navarro com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrita al servei del vicepresident primer, Hble. Sr. Pere
Palau i Torres, amb efectes econòmics i administratius des
de dia 4 de juliol de 2011. 

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, 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 a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 4 de juliol de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1893/11,
presentat pel diputat Sr. Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia al càrrec de
secretari de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

R)
Canvis en la composició de les comissions del Parlament

de les Illes Balears per part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1894/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comuniquen els canvis següents a les diferents comissions
parlamentàries:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
• Francesc Mercadal i Alabern substitueix Núria Riera i

Martos.
• Antònia Vallés Ramis substitueix Antonia Perelló i

Jorquera.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts
• Francesc Mercadal i Alabern substitueix Núria Riera i

Martos.
• Llorenç Galmés i Verger substitueix Margalida Serra i

Cabanellas.

Comissió de Turisme
• Óscar Fidalgo i Bestard substitueix Álvaro Gijón i

Carrasco.

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
• María José Bauzá i Alonso substitueix Margarita

Ferrando i Barceló.
• Aina Aguiló i Garcias substitueix Carlos Veramendi i

Mestre.

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
• Antonia Vallés i Ramis substitueix María José Bauzá i

Alonso.
• José M. Camps i Buenaventura substitueix Margaret

Mercadal i Camps.

Comissió de Salut
• Antonia Vallés i Ramis substitueix Federico Sbert i

Muntaner.
• Llorenç Galmés i Verger substitueix Antonia Estarellas

i Torrens.
• José M. Camps i Buenaventura substitueix Margaret

Mercadal i Camps.

Comissió d'Economia
• Francesc Mercadal i Alabern substitueix Antonia Perelló

i Jorquera.
• Maria A. Pons i Fullana substitueix Margaret Mercadal

i Camps.

Comissió de Cultura, Educació i Esports
• Aina Aguiló i Garcias substitueix Federico Sbert i

Muntaner.
• Manuel Monerris i Barberà substitueix Misericòrdia

Sugrañes i Barenys.
•

Comissió de control parlamentari de la Radiotelevisió de les
Illes Balears

• Carlos L. Veramendi i Mestre substitueix Antonia
Estarellas i Torrens.

Comissió de Peticions
• Óscar Fidalgo i Bestard substitueix María José Bauzá i

Alonso.

Comissió d'Assumptes Europeus
• Francesc Mercadal i Alabern substitueix Núria Riera i

Martos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juliol de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de
2011.

-  Pàg. 79. Apartat N)
On diu: 1. El nomenament de la Sra. Aina A. Salom i Coll ...
Hi ha de dir: 1. El nomenament de la Sra. Aina A. Coll i Salom
...
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