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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 537/10, relativa a agilitació de subvencions a
l'àmbit sociosanitari i creació del Consorci de crèdit social, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7653/09, relativa a estudi de viabilitat i
posterior instalAlació de ducs d'alba al dic de Ciutadella, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta Ports de les Illes
Balears a arribar a un consens sobre les solucions aportades en
l’estudi amb partits, entitats i totes les parts implicades per a
procedir a la construcció de ducs d'alba que permetin
l’amarrament de creuers."

"1. El Parlament de les Illes Balears constata que les entitats
socials sense ànim de lucre de l’àmbit sociosanitari porten a
terme una tasca fonamental per a l’atenció a les persones amb
majors dificultats de la nostra comunitat autònoma i que, per
tant, requereixen del suport de l’Administració d’una manera
estable i previsible.

A la seu del Parlament, 3 de març de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, el conseller
d’Economia i Hisenda i el conseller de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears per l’impagament de subvencions als
colAlectius de l’àmbit sociosanitari a l’exercici pressupostari del
2009.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre els impagaments encara vigents de
subvencions de l’any 2009 de manera immediata i, com a
màxim, en el termini d’un mes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comparèixer en comissió parlamentària en un
termini màxim d’un mes per presentar una proposta de gestió de
les ajudes a l’àmbit sociosanitari que corregeixi els errors del
2009.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre en consideració les propostes de
solucions presentades en el sentit de la present moció per part
del Partit Popular en el document "Mesures socials anticrisi,
document de coordinació i colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears".
A la seu del Parlament, 3 de març de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 13900/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades pel
Govern per fer front a la difícil situació turística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Turisme, Joana Maria Barceló i Martí.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sra.
Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sra. Aina Crespí i Prunés
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Joan Flaquer i
Riutort i l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 593/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prioritats del Govern en matèria
esportiva. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 599/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a experimentació animal.
(BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 594/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a remodelació de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 600/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a innovació com a canvi del
model econòmic. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 597/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a conveni de promoció turística.
(BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 592/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió de la Conselleria de
Medi Ambient. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 591/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beneficis de la finalització de
la moratòria comercial. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
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1.4. INFORMACIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 595/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consideracions en relació amb
el Partit Popular. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 598/10.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2010, no es debaté la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep Carretero i Niembro, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords signats amb el
Ministeri d'Habitatge (BOPIB núm. 116, de 19 de febrer
d'enguany), atès l'escrit RGE núm. 616/10, que en solAlicitava la
retirada.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
7653/09.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 601/10, de
l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a matriculació a la UIB.
(BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de febrer de 2010, es retirà el punt 1 de la proposició no de
llei indicada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudi de viabilitat i posterior instalAlació de ducs d'alba al dic
de Ciutadella (BOPIB núm. 81, de 30 d'abril d'enguany).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de febrer de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 596/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió del Govern fins al final
de la legislatura. (BOPIB 116, de 19 de febrer de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el finançament local (RGE núm. 12122/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyat del director
general d'Administracions Públiques i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en el diàleg entre govern i oposició a
fi i efecte d’articular un gran pacte sobre turisme per fer front a
la difícil situació que travessa actualment el sector.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a suprimir l’increment de l’IVA relatiu al sector serveis previst
per a l’any 2010 o subsidiàriament diferir-ne l’aplicació fins al
mes de novembre.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 768/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en matèria de joventut. (Mesa de 3 de
març de 2010).
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
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 matèria de joventut.
Interessats a conèixer la política del Govern de les Illes
Balears pel que fa al jovent d'aquesta comunitat autònoma, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre la política desenvolupada i la que pensa
desenvolupar en matèria de joventut.
Palma, a 23 de febrer de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 778/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 13900/09, relativa a
mesures en relació amb la política turística. (Mesa de 3 de
març de 2010).
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
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. 13900/09,
relativa a mesures en relació amb la política turística, la moció
següent.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l’alentiment del
Projecte de reforma integral de la Platja de Palma i insta el
Govern de a dur a terme les accions necessàries per a fer realitat
l’esmentat projecte amb concrecions pressupostàries clares per
a cada una de les administracions implicades.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la presentació en el termini de tres mesos del
Projecte de renovació integral de la Badia de Sant Antoni, així
com a l’obtenció del compromís de participació en aquest del
Ministeri d’Indústria i Comerç , del Consell Insular d’Eivissa i
de l’Ajuntament de Sant Antoni.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la presentació al Parlament en el termini de tres
mesos d’un pla de feina adreçat a explicar les passes a seguir
per finalitzar la construcció del Palau de Congressos de Palma,
així com el seu sistema de gestió i explotació posteriors.
6. El Parlament de les Illes Balears constata la dificultat que
genera l’aplicació de l’anomenat decret Nadal en els
ajuntaments i insta el Govern a presentar al Parlament les
iniciatives oportunes per tal d’impulsar i facilitar la necessària
millora i reconversió de la planta hotelera balear.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de tres mesos un Projecte
de Llei de modificacions de la Llei general turística que
contempli, almanco, les següent actuacions:
• Regulació específica de la figura del condomini o
“condhotel”.
• Previsió expressa de la possibilitat del canvi d’ús com a
mecanisme impulsor de la política de reconversió turística.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu en el termini de tres mesos el seu
compromís de subvencionar en un 0,75% els interessos
aplicables als projectes de modernització turística acollits a
l’anomenat Pla Renove.
Palma, a 25 de febrer de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 793/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció d'alts càrrecs a GESMA (II). (Mesa de 3 de març de
2010).

RGE núm. 779/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
estructura de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 3 de març
de 2010).

RGE núm. 794/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa destinada a la formació de personal i alts càrrecs de
GESMA. (Mesa de 3 de març de 2010).

RGE núm. 780/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nomenaments de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 3 de
març de 2010).

RGE núm. 795/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa destinada a la formació de personal i alts càrrecs de
GESMA (II). (Mesa de 3 de març de 2010).

RGE núm. 781/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del decret d'exigència de coneixements mínims de
català. (Mesa de 3 de març de 2010).

Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 782/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció d'alts càrrecs a GESMA. (Mesa de 3 de març de
2010).
RGE núm. 783/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció d'alts càrrecs a GESMA (II). (Mesa de 3 de març de
2010).

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.
Quina serà la nova estructura organitzativa de la Conselleria
de Turisme del Govern balear?

RGE núm. 784/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del vídeo promocional de Son Espases. (Mesa de 3 de
març de 2010).
RGE núm. 785/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les modificacions introduïdes en el projecte de Son
Espases. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 786/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les modificacions introduïdes en el projecte de Son
Espases (II). (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 787/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les modificacions introduïdes en el projecte de Son
Espases (III). (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 788/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les modificacions introduïdes en el projecte de Son
Espases (IV). (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 791/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de salaris a GESMA. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 792/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció d'alts càrrecs a GESMA. (Mesa de 3 de març de
2010).

Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 escrita.
Quins són els nous nomenaments que ha fet o pensa fer dins
el seu departament la nova consellera de Turisme del Govern
balear?
Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A quines categories s'aplica actualment el decret d'exigència
de coneixements mínims de català en l'àmbit de l'ib-salut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost estimat de les modificacions introduïdes en
el projecte de Son Espases anunciades reiteradament pel
conseller?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la reducció d'alts càrrecs a GESMA que fou
anunciada fa unes setmanes per la Conselleria de Salut?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin estalvi ha suposat la reducció d'alts càrrecs a GESMA
que fou anunciada fa unes setmanes per la Conselleria de Salut?
Indicau-ne amb detall els conceptes.
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades al
projecte de Son Espases per adaptar-lo al codi tècnic de
l'edificació?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades al
projecte de Son Espases consistents en millores assistencials,
com ara l'increment de quiròfans o l'espai per a determinats
serveis?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

Quin és el cost del vídeo promocional del nou hospital de
Son Dureta a Son Espases que fou projectat en el Teatre
Principal?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades al
projecte de Son Espases anunciades pel conseller per tal de
reduir l'impacte mediambiental?
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Aina M. Castillo i Ferrer.
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Quina ha estat la despesa total destinada a la formació del
personal i dels alts càrrecs de GESMA durant el 2008?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reduccions de salaris s'han dut a terme a GESMA
recentment? Explicau, cas per cas, la reducció practicada i la
motivació
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa total destinada a la formació del
personal i dels alts càrrecs de GESMA durant el 2009?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Quina ha estat la reducció d'alts càrrecs realitzada a GESMA
segons les declaracions del gerent de GESMA en els mitjans de
comunicació?

RGE núm. 766/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament per
part del Govern als ajuntaments dels deutes i compromisos de
l'any 2009. (Mesa de 3 de març de 2010).

Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

RGE núm. 806/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
interessos del sector del transport per carretera. (Mesa de 3 de
març de 2010).

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'estalvi generat per la reducció d'alts càrrecs
a GESMA anunciada pel Govern en els mitjans de
comunicació?
Palma, a 25 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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

RGE núm. 807/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei de coordinació de policies locals.
(Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 808/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
l'atur a Menorca. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 809/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
econòmic de Menorca. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 810/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores com a conseqüència de la reestructuració del servei
del 061. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 811/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
del teixit empresarial durant el mandat del Molt Hble. Sr.
Francesc Antich. (Mesa de 3 de març de 2010).
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RGE núm. 812/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
signat entre Farmaindustria i la Conselleria de Salut i
Consum. (Mesa de 3 de març de 2010).

En quina situació es troben els treballs iniciats per la
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, tendents a la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals?
Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

RGE núm. 813/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en
marxa del mutiplex. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 814/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a posada en marxa del gasoducte. (Mesa de 3 de març
de 2010).
RGE núm. 815/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rebaixa de taxes aeroportuàries. (Mesa de 3 de març de 2010).
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A quines causes atribueix el Govern que el passat mes de
febrer augmentessin les persones en atur a Menorca mentre que
a les altres illes baixaren?
Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 Ple.
Com es troba el pagament per part del Govern de les Illes
Balears als ajuntaments dels deutes i compromisos de l'any
2009?
Palma, a 26 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Si el model econòmic menorquí és un model a seguir, quina
explicació dóna el conseller d'Economia i Hisenda de la seva
major debilitat davant la crisi?
Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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 Ple.
Com pensa el Govern de les Illes Balears defensar els
interessos del sector del transport per carretera a les illes de
Menorca i d'Eivissa després de la posada en marxa del tacògraf
a partir de l'1 de gener?
Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines millores creu l'Hble. Sr. Conseller de Salut que
suposarà la reestructuració del servei del 061 a les Balears?
Palma, a 3 de març de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Molt Hble. Sr. President l'evolució del teixit
empresarial de les Illes Balears durant el seu mandat?

Com valora el Govern de les Illes Balears l'anunci del Sr.
Ministre de Foment de rebaixar les taxes aeroportuàries un 15%
en dos anys?

Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 3 de març de 2010.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot informar el conseller de Salut i Consum sobre el recent
acord signat amb Farmaindustria en matèria d'investigació en
hospitals i centres de salut de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
RGE núm. 735/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut d'investigació sanitària. (Mesa de 3 de març
de 2010).
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 3 de març de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com ha anat la posada en marxa del segon multiplex
autonòmic de la TDT?
Palma, a 3 de març de 2010.
La diputada:
Aina crespí i Prunés.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines previsions té la conselleria per a la posada en marxa
del gasoductes entre la Península i les nostres illes?
Palma, a 3 de març de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.
Atès que el sector sanitari públic és un àmbit de
generació de coneixement i de dinamisme econòmic.
Atès que també és un sector amb futur, que impulsa la
investigació i la innovació biomèdica, amb més de 22 milions
destinats a la investigació i la innovació, que suposa un 30% del
total de la despesa al Pla de ciència i innovació de la nostra
comunitat.
Atès que el nou hospital de referència a Son Espases té
previst comptar amb més de 5.000 metres quadrats destinats
específicament a la investigació, la docència i la formació
continuada.
Atès que aquestes instalAlacions de recerca al nou hospital de
referència ofereixen una excelAlent oportunitat per comptar amb
laboratoris, quiròfans experimentals, animalari, sala blanca,
biobancs i altres instalAlacions per a la recerca clínica, així com
comptar amb una unitat docent per als estudis de grau de
medicina, i que el fet de comptar amb tot l’anterior són criteris
per a la posterior acreditació d’un institut d’investigació
sanitària per part del Ministeri de Ciència i Innovació.
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Atès que ja que a dia d’avui els instituts d’investigació
sanitària acreditats pel Ministeri de Ciència i Innovació són les
estructures investigadores que reben major finançament estatal
per a la investigació sanitària.
Atès que la creació d’un institut d’investigació sanitària
complementaria perfectament el treball de recerca i innovació
que es realitza al Parc Bit i a la nostra universitat.
D’aquesta manera Son Espases, Parc Bit i la nostra
universitat esdevindrien un pol que apuntaria cap a la
instauració d’un nou sector productiu biotecnològic que
diversifiqui l’economia i ajudi a consolidar el canvi de model
productiu pel qual estan apostant el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l’Estat espanyol.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Conselleria de Salut a continuar treballant per dotar
el nou hospital de referència de les instalAlacions necessàries per
comptar amb un institut d’investigació sanitària acreditable, ja
que tendrà una incidència beneficiosa per a les Illes, a la nostra
sanitat, i en la consolidació d’un nou sector productiu
biotecnològic, a més de contribuir a generar coneixement
rellevant per al benestar social.
Palma, a 24 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

Exposició de motius
És conegut que la construcció del centre penitenciari a
Menorca enfila ja els darrers mesos, ja que el director insular de
l’Estat a Menorca anunciava fa uns dies que el setembre del
2010 es podria inaugurar aquesta presó.
Quan aquesta instalAlació estigui en ple funcionament i
ateses les seves especials característiques i la seva mala
ubicació, just enmig de la futura àrea ludicoesportiva que es
preveu desenvolupar, probablement originarà una sèrie de
despeses en matèria de serveis i altres que hauran d’assumir les
administracions públiques.
Hi ha coincidència entre la societat que aquesta instalAlació
genera un fort impacte visual, atès que se situa just devora d’una
de les carreteres més transitades de Menorca, i que els seus usos
no van en consonància amb els usos que preveu el futur pla
general de Maó. La ubicació d’aquest centre és per tant
absolutament desafortunada.
Són nombrosos els casos arran d’Espanya de compensacions
rebudes per municipis que acullen centres penitenciaris. Cal
recordar les inversions i els serveis rebuts per Sòria, on es
compensen les obres de la presó amb inversions que pugen fins
a 5 milions d’euros; a Campos del Río (Múrcia)
s’aconsegueixen partides per rehabilitar barriades i
infraestructures; a Archidona (Màlaga) s’aconsegueix un nou
quarter per a la Guàrdia Civil, només per esmentar-ne alguns.
Fins i tot a la comunitat de Catalunya es disposa per llei que els
municipis que acullin centres penitenciaris hauran de ser
beneficiats automàticament.
Malauradament cap d’aquestes mesures compensatòries
s’han pogut aconseguir per a Menorca fins el moment.
Per tot açò el Grup Popular proposa el següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 635/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compensacions per a la construcció d'una presó a Maó, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 24 de febrer de 2010).
Palma, a 24 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Acord
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
negociar amb el Consell Insular de Menorca i amb els
ajuntaments de Maó i de Sant Lluís el desplegament
d’inversions de caire econòmic i de serveis com a compensació
per a la construcció i la ubicació del centre penitenciari de
Menorca, tot cercant el millor benefici per als ciutadans.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
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 la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

RGE núm. 714/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó com a centre educatiu de caràcter històric, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de març de 2010).
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RGE núm. 717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte de creació de l'Escola d'Art Dramàtic d'Eivissa, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 734/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a més investigació sanitària, amb tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 3 de març de 2010).
RGE núm. 739/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric
als distribuïdors de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 de març de 2010).
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important llegat històric en documentació, llibres i també en
material educatiu que és patrimoni de tots els menorquins.
La catalogació, la restauració, la conservació d’aquests béns
de més de cent anys d’antiguitat necessiten un tractament
específic en l’àmbit d’aquesta institució docent que, fins als
moments, es fa per voluntat de la direcció del centre.
A nivell nacional existeix una associació d’instituts de
caràcter històric del qual l’IES Joan Ramis i Ramis n’és
membre i anualment es reuneixen per posar en comú temes de
funcionament comú.

RGE núm. 740/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
toponímia als aeroports de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
3 de març de 2010).

Fa poc més d’un any, el Grup Socialista al Congrés dels
Diputats va presentar una proposició no de llei que instava el
Govern a què, en colAlaboració amb les comunitats autònomes,
impulsés un pla d’actuació específic per recuperar, posar en
valor i divulgar el patrimoni educatiu que alberguen aquests
instituts.

RGE núm. 741/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al català al Senat, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de març de 2010).

És per aquest motiu, que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

RGE núm. 742/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al català a l'àmbit sanitari
privat, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de març de 2010).

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

RGE núm. 743/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al català a l'àmbit
empresarial, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de març de 2010).

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

RGE núm. 744/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al català a l'àmbit esportiu,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 3 de març de 2010).

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

Palma, a 2 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
Alguns centres escolars de les illes i de la península van ser
creats el segle XIX. En ells es varen formar algunes de les
persones més insignes dels nostres pobles i ciutats que van
destacar en diverses disciplines del coneixement. En el cas de
Menorca, els antecedents de l’Institut Joan Ramis i Ramis
comencen l’any 1855 amb l’Escola Nàutica, segueixen després
a partir del 1864 com a centre de secundària pagat pel propi
Ajuntament de Maó i a partir del 1911 ja funciona depenent del
Ministeri d’Educació. Això fa que, a l’igual que passa amb
altres instituts de més de cent anys d’Espanya, conservi un

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a preveure
en l’ampliació de l’edifici de l’Institut Joan Ramis i Ramis llocs
adients per dipositar de manera ordenada i en condicions idònies
de conservació preventiva el seu fons històric.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a què, una
vegada el fons històric de l’Institut Joan Ramis i Ramis reuneixi
les condicions idònies de conservació i exposició es pugi posar
a disposició de la visita, consulta i investigació per part de la
ciutadania.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular
de Menorca a què, com administració competent, reconegui el
fons històric de l’Institut Joan Ramis i Ramis com a colAlecció
museogràfica.
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Palma, a 24 de febrer de 2010.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 24 de febrer de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, a instància de la diputada Esperança Marí i
Mayans i amb el parer favorable només de les diputades d'ExC,
Marián Suárez i Ferreiro i Esperança Marí i Mayans, presenta
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.
La investigació sanitària ha aportat nous coneixements que
contribueixen al benestar social, però també és clau per
potenciar la qualitat dels nostres serveis sanitaris per mantenirnos atents als avanços científics i les innovacions tecnològiques.

Exposició de motius
L’interès de la societat eivissenca per l’art dramàtic queda
manifest per la feina que estan fent, almenys, catorze grups
teatrals i cinc instituts d’Educació Secundària des de fa anys.
Les representacions teatrals són constants en el calendari
cultural de l’illa, així com diversos cursos i la creació de noves
associacions relacionades amb el món de l’art dramàtic, com ara
la recent creació de l’Associació d’actors i actrius.

La salut és un dels camps del coneixement amb més
resultats científics a les Illes Balears. És un mèrit estar situats a
la mitjana nacional en publicacions científiques sense comptar
amb instituts de recerca importants o estudis de medicina.

El Consell Insular d’Eivissa, així com l’anterior Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, ha donat sempre suport a la
creació dramàtica a l’illa, així ho proven les convocatòries
d’ajudes a grups teatrals i la contractació directa d’espectacles.

La investigació en salut s’articula a través de les unitats
d’investigació dels hospitals (Son Dureta i Son Llàtzer) i
d’Atenció Primària, que han fet la seva tasca de promoció i
suport metodològic a la recerca. La Fundació Caubet Cimera
per exemple, segueix investigant malalties respiratòries. A més,
es compta amb la Fundació Mateu Orfila que segueix facilitant
als investigadors la gestió del finançament de projectes, per la
qual cosa la conselleria ha continuat finançant la Fundació.

El volum d’activitat teatral existent a Eivissa mostra
clarament la necessitat que es constitueixi una Escola d’Art
Dramàtic, com ja existeixen a Mallorca i a Menorca. L’escola
d’ha de bastir sobre la colAlaboració entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa; perquè el Consell Insular
d’Eivissa se’n puguin fer càrrec, emperò, fa falta un primer
impuls per part del Govern de les Illes Balears.

D’altra part, l’Institut Universitari d’Investigació en
Ciències de la Salut (IUNICS), depenent de la UIB i conveniat
amb la Conselleria de Salut i Consum, ha consolidat l’activitat
investigadora de les cinc àrees amb què compta i a les quals
s’adhereixen els 32 grups de recerca que conformen l’Institut.
Hi ha grups liderats per investigadors de la UIB i de Son Dureta,
però també de Son Llàtzer i d’Atenció Primària de Mallorca.

Existeix un espai on es pot situar la futura escola d’Art
Dramàtic d’Eivissa, però no es troba completament adaptat a les
necessitats d’una escola d’aquestes característiques. Resulta
necessari, per tant, disposar d’una partida mínima per poder
contribuir a adequar els espais a les necessitats d’una escola
d’Art Dramàtic que posteriorment s’hauria d’anar ampliant de
manera continuada.

En els darrers dos anys s’ha aconseguit finançament de
l’Institut de Salut Carlos III per a la creació d’un biobanc a
l’Hospital de Son Dureta, s’ha autoritzat el biobanc de tumors
de l’Hospital Son Llàtzer i s’ha constituït el biobanc del Ciber
de malalties respiratòries i finançament per dotar la Fundació de
Bancs i Teixits d’una sala blanca.

Per això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Crear l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa.
2. Dotar una partida de 15.000 euros que permeti un primer
impuls per a la constitució de l’esmentada Escola d’Art
Dramàtic.

També s’ha aconseguit finançament per a la creació del
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red
(CAIBER), per desenvolupar programes d’investigació clínica
i assajos clínics, especialment els que no tenen interès
comercial. Hi participa l’Hospital Universitari de Son Dureta i
Atenció Primària de Mallorca.
També, s’està dotant de noves infraestructures
investigadores al nou hospital de referència.
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Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1.El Parlament de les Illes Balears constata l’important
esforç i impuls donat a la investigació per part del Govern de les
Illes Balears.
2. EL Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a promoure la recerca clínica i en salut, que es
concreti en ajudes a la recerca clínica i als grups acreditats i
emergents, així completar els recursos de suport metodològic i
de gestió d’assajos clínics a la investigació.
3. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern i la
Conselleria de Salut a promoure les accions necessàries i trobar
finançament suficient per tal que Balears disposi de les
estructures investigadores (laboratoris, biobancs, sales
blanques...) per tal d’aportar nous coneixements i que aquests es
traslladin a la pràctica clínica i repercuteixin en una millor
atenció sanitària.
Palma, a 24 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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'Economia.
Exposició de motius
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En aquest sentit, les instalAlacions de 66 i 132kV fan una
funció de transport només a les illes i que, al mateix temps, des
d’aquestes tensions estan directament connectats als mercats
dels distribuïdors d’electricitat de Balears mitjançant
subestacions 132/15kV i 66/15kV (funció d’alimentació i suport
al mercat elèctric).
D’altra banda, la pròpia Llei 17/2007 ja preveu la
possibilitat d’establir excepcions a la transmissió generalitzada
d’instalAlacions de transport elèctric, en el seu article 35.2. Es
permet que “...determinadas instalaciones de hasta 220 Kv de
tensions por sus características y funciones, sean del
distribuidor de la zona...”
En aquests casos, és el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç qui pot autoritzar que les empreses distribuïdores que
actualment també fan de transportistes a la zona, continuïn sent
els titulars d’aquestes instalAlacions de transport, prèvia consulta
a la Comissió Nacional d’Energia (CNE) i a la comunitat
autònoma allà on estan ubicades les instalAlacions de transport.
És per tot això, que el Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina presenta la següent
Proposició no de llei
1.El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
solució per a les Illes Balears és que les actuals empreses
distribuïdores de Balears (GESA Endesa i Gas de Sóller),
mantenguin la titularitat de la Xarxa de Transport Elèctric
d’aquesta comunitat autònoma, per els nombrosos avantatges
que comporta aglutinar sota una mateixa titularitat totes aquelles
instalAlacions que tenen un impacte directe en l’alimentació del
mercat elèctric i la qualitat del subministrament de Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar els tràmits necessaris per tal de mantenir la titularitat de
la Xarxa del Transport Elèctric a les empreses distribuïdors de
Balears (GESA Endesa i Gas de Sóller), d’acord amb el que
preveu l’article 35.2 de la Llei 17/2007.

La Llei 17/2007, de 4 de juliol, estableix la figura del
transportista únic a tot Espanya i assigna a l’empresa Red
Eléctrica de España, SA (REE), en règim d’exclusivitat. En
aquest sentit, estableix que la transmissió de les instalAlacions de
transport elèctric (actualment en mans d’empreses
distribuïdores) a REE, s’hauran d’efectuar dins un termini
màxim de tres anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei
(6 de juliol de 2007).

Palma, a 26 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L’aplicació genèrica de la transmissió d’instalAlacions de
transport elèctric a les Illes Balears fa necessària l’aplicació
d’excepcions, ja que les singularitats del nostre sistema insular
contrasten amb el sistema peninsular de manera negativa per als
interessos de les Illes Balears.
D’una banda, es posa de manifest la singularitat del
transport elèctric a les Illes Balears (i també a les Canàries), en
el fet de què els arxipèlags siguin actualment les úniques
comunitats autònomes a tot Espanya allà on la funció del
transport inclou les tensions de 66 i 132 kV, a diferència de la
península allà on aquesta funció la desenvolupen exclusivament
les tensions de 220 i 400 kV.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Esperança Marí i
Mayans i amb el parer favorable només de les diputades d'ExC,
Marián Suárez i Ferreiro i Esperança Marí i Mayans, presenta
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
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Exposició de motius

La llengua catalana és, segons l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, llengua oficial de la nostra comunitat autònoma,
en tant que llengua pròpia, conjuntament amb el castellà, que ho
és de l’Estat.
La toponímia oficial de les Illes Balears és l’expressada en
llengua catalana, d’acord amb la Llei de normalització
lingüística i amb el seu desplegament.
La toponímia exterior de les Illes Balears, sobretot la
toponímia major, presenta unes formes específiques en llengua
catalana.
Als tres aeroports de les Illes Balears s’usen les dues
llengües oficials (català i castellà), a més de la llengua
internacional de l’aviació civil (l’anglès) i, per a determinades
ocasions, s’hi usen també altres llengües, tant en la megafonia
com en les indicacions.
La toponímia utilitzada, emperò, apareix sistemàticament
només en llengua castellana, tant si es refereix a topònims
d’àmbit internacional (Hamburgo, Milán, Edimburgo,
Estocolmo), com si es refereix a topònims de la resta de l’Estat
(Zaragoza, Cádiz, Santiago de Compostela), com, fins i tot, si
es refereix a topònims de l’àrea lingüística catalana (Valencia,
Alicante, Ibiza). En tots aquests casos existeix una toponímia
correcta en llengua catalana: Hamburg, Milà, Edimburg,
Saragossa, Cadis, Santiago de CompostelAla, València, Alacant,
Eivissa.

L’aprovació ulterior dels estatuts d’autonomia va comportar
la declaració d’oficialitat de les llengües en els seus respectius
territoris al costat del castellà i el reconeixement del dret al seu
ús, que avui, a més de trenta anys de l’aprovació de la
Constitució, és normal i general no solament en la societat sinó
també en les institucions d’aquests territoris i molt singularment
en el seus parlaments.
En conseqüència, el Senat per a exercir amb plenitud la seva
funció com a cambra de representació territorial que li atorga
l’article 69.1 de la Constitució i d’acord amb la voluntat
constitucional de protegir i respectar les llengües de “tots els
espanyols i pobles d’Espanya” caldria que, en exercici de la
potestat que li confereix l’article 72.1 de la Constitució,
procedís a reformar el seu reglament per ampliar el conjunt de
l’activitat de la Cambra i, singularment al Ple, la possibilitat que
les intervencions es realitzin en qualsevol de les llengües
oficials en una comunitat autònoma avui reconeguda ja en les
sessions de la Comissió General de les comunitats autònomes.
Per tot això el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al debat d’aquesta comissió la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears s’adreça al Senat espanyol
i l’encoratja a procedir a la reforma del seu reglament a fi i
efecte que l’ús de totes les llengües que són oficials a una o altra
de les comunitats autònomes sigui plenament normalitzat en
qualsevol de les tasques parlamentàries que realitza.
Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Per això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer les
gestions necessàries davant AENA perquè, als aeroports de les
Illes Balears, s’hi utilitzi normalment la toponímia en llengua
catalana, d’acord amb el que estableix el nostre Estatut
d’Autonomia.
Palma, a 26 de febrer de 2010.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
La Constitució Espanyola, ja en el preàmbul, proclama la
voluntat de protegir les llengües de “tots els espanyols i pobles
d’Espanya” i en l’article tercer a més de reconèixer que seran
oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb
els seus estatuts d’autonomia estableix que seran objecte
“d’especial atenció”.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
L’article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
textualment assenyala: “Les institucions de les Illes Balears
garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.
El desenvolupament legislatiu d’aquest precepte estatutari
mitjançant la Llei de normalització lingüística i altra normativa
posterior ha establert diverses mesures per fer efectiu el mandat
estatutari.
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El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar els acords o convenis adients amb les entitats
sanitàries privades per tal d’impulsar que s’efectuïn en llengua
catalana la retolació, l’edició d’impresos i les seves
publicacions.
Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
L’article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
textualment assenyala: “les institucions de les Illes Balears
garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.
El desenvolupament legislatiu d’aquest precepte estatutari,
mitjançant la Llei de Normalització Lingüística i altra normativa
posterior ha establert diverses mesures per fer efectiu el mandat
estatutari.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
L’article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
textualment assenyala: “Les institucions de les Illes Balears
garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.

Conscients, llavors, que és una obligació de les institucions
de les Illes Balears avançar en la difusió del coneixement i ús de
la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, presenten al debat d’aquesta comissió la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar als acords oportuns, amb la signatura de
convenis i si s’escau, amb les federacions esportives per tal de
potenciar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’àmbit
esportiu.

El desenvolupament legislatiu d’aquest precepte estatutari,
mitjançant la Llei de normalització lingüística i altra normativa
posterior ha establert diverses mesures per fer efectiu el mandat
estatutari.

Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Conscients, llavors, que és una obligació de les institucions
de les Illes Balears avançar en la difusió del coneixement i ús de
la llengua catalana en tots els àmbits de la societat.
Per tot això el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al debat d’aquesta comissió la següent

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Proposició no de llei
A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar amb les organitzacions empresarials, i
empreses concretes, els acords o convenis que siguin necessaris
per fer efectiva la introducció de la llengua catalana en les seves
publicacions periòdiques.
Palma, a 23 de febrer de 2010.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 15388/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 715/10,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei
esmentada, de regulació de les exempcions del servei de
clavegueram, publicada en el BOPIB núm. 112, de 15 de gener
d'enguany, fins al proper dia 19 de març de 2010.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la seu del Parlament, a 26 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 20 de
juliol de 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2556,
de dia 23 de juliol de 2007, en ús de les facultats previstes a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà
el nomenament del Sr. Antoni Noguera i Ortega, com a personal
eventual adscrit al servei de l’Excm. Sr. Pere Sampol i Mas,
senador elegit en representació de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23), amb efectes econòmics i administratius des
de dia 21 de juliol de 2007.
Atès l'escrit RGE núm. 737, de dia 26 de febrer de 2010,
presentat per l’Excm. Sr. Pere Sampol i Mas, pel qual solAlicita
el cessament de l’anterior com a personal eventual adscrit al seu
servei des de dia 25 de febrer de 2010.
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. Antoni Noguera i Ortega com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23) adscrit al servei de l’Excm. Sr.
Pere Sampol i Mas, senador elegit en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 25 de febrer de 2010.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.

B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 800/10, presentat per la Sra. Maria Antònia Munar i
Riutort, diputada del Grup parlamentari Mixt, mitjançant el qual
renuncia a la condició de diputada i, conseqüentment, al càrrec
de presidenta del Parlament, conformement amb l'article 9.4 del
Reglament del Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)
Cessament i ratificació en els càrrecs que ocupa el
personal eventual al servei del Parlament.
Resolució de la Mesa del Parlament en relació al
cessament i la ratificació en els càrrecs que ocupen del
personal eventual al servei del Parlament de les Illes
Balears, atesa la renúncia a la condició de diputada de la
Sra. Maria Antònia Munar i Riutort
Atès que la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra.
Maria Antònia Munar i Riutort, mitjançant escrit RGE núm.
800, de dia 2 de març de 2010, ha presentat la seva renúncia a
la condició de diputada del Parlament de les Illes Balears, tal
com s’estableix a l’article 9.4 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.
Atès que la Mesa de la Cambra en sessió de dia 2 de març de
2010 s’ha donat per assabentada de la renúncia esmentada.
Atès que, en conseqüència la, la Sra. Maria Antònia Munar i
Riutort, amb efectes de dia 2 de març de 2010, cessa com a
presidenta del Parlament de les Illes Balears.
Atès l’aprovat per la Mesa dia 2 de març de 2010 i d’acord
amb l’establert a l’article 5 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, on es disposa que el personal
eventual cessa en les seves funcions sempre que cessi el
president o la presidenta del Parlament de les Illes Balears.
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Resolc:
F. Amb adscripció als membres de la Mesa:
1. Que el personal eventual al servei del Parlament de les Illes
Balears, que es relaciona a continuació, cessi en les seves
funcions amb efectes econòmics i administratius de dia 2 de
març de 2010:
A. Amb adscripció al Grup Parlamentari Popular:
1. Antonia Maria Estarellas Torrens.
2. María Jordi Volait.
3. Martín Raúl Juaneda Roca.
4. Joan Martorell Boned.
5. Miquel Pastor Torres.
6. Humberto Gabriel Ribas Isasi.
7. Alejandro Sanz Benejam.
8. Gabriel Serra Barceló.
9. María José Todó Pla.
10. José Antoni Vallori Genestra.
11. Cristina Eva Barrios Herranz.
B. Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josep María Frau Gayá.
José Manuel García Mena.
Bartomeu Homar Graxell.
Isabel Ramallo Alcover.
Natalia Vives Alario.
Julián Aguilar Sanahuja.
Bárbara Bibiloni Trobat.
Josep Buñuel Polvorosa.

C. Amb adscripció al Grup Parlamentari Mixt:
1.
2.
3.
4.
5.

Joan Carles Chavarria Espuny.
Mercé Chumillas Heredia.
José Noguera Coll.
Miquel Vives Penyafort.
José Manuel Alcaraz Escandell.

D. Amb adscripció al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds:
1.
2.
3.
4.

Antonia Maria Ferrà Ramis.
Maria Teresa Martínez Marcús.
Guillem Xavier Mesquida Amena.
Jesús Barrasa Aceituno.

1. Aina Antonia Coll Salom (adscrita al vicepresident
segon).
2. Apolonia Crespí Sureda (adscrita a la vicepresidenta
primera).
3. Sylvia Fernández Navarro (adscrita al secretari segon).
4. Samuel Gomila Lluch (adscrit al secretari primer).
G. I amb adscripció a altres càrrecs:
1. Clara Gómez García (adscrita al servei del Senador
Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger, elegit en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears).
2. Que tal com s’ha acordat a la Mesa dia 2 de març de 2010, es
mantenguin amb efectes econòmics i administratius des de dia
2 de març de 2010 en els llocs de feina que ocupaven, fins que
se’n ratifiquin els nomenaments per qui hagi de ser el nou
president de la cambra, la relació de persones que es detallen a
continuació i que actualment tenen la condició de personal
eventual al servei del Parlament de les Illes Balears:
A. Amb adscripció al Grup Parlamentari Popular:
1. Antonia Maria Estarellas Torrens.
2. María Jordi Volait.
3. Martín Raúl Juaneda Roca.
4. Joan Martorell Boned.
5. Miquel Pastor Torres.
6. Humberto Gabriel Ribas Isasi.
7. Alejandro Sanz Benejam.
8. Gabriel Serra Barceló.
9. María José Todó Pla.
10. José Antoni Vallori Genestra.
11. Cristina Eva Barrios Herranz.
B. Amb adscripció al Grup Parlamentari Socialista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josep María Frau Gayá.
José Manuel García Mena.
Bartomeu Homar Graxell.
Isabel Ramallo Alcover.
Natalia Vives Alario.
Julián Aguilar Sanahuja.
Bárbara Bibiloni Trobat.
Josep Buñuel Polvorosa.

E. Amb adscripció al Gabinet de Presidència:
C. Amb adscripció al Grup Parlamentari Mixt:
1. Maties Baron de Juan (cap del Gabinet de Presidència).
2. Rosario Martín Piris (cap de gestió del Gabinet de
Presidència).
3. Dolors de la Portilla Costa (secretària de Presidència).
4. Francisca Mut Cantarellas (administrativa de
Presidència).
5. Àngel Vicens Colomer Gijón (xofer de Presidència).
6. Fernando González García (xofer de Presidència).

1.
2.
3.
4.
5.

Joan Carles Chavarria Espuny.
Mercé Chumillas Heredia.
José Noguera Coll.
Miquel Vives Penyafort.
José Manuel Alcaraz Escandell.

D. Amb adscripció al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds:
1.
2.
3.
4.

Antonia Maria Ferrà Ramis.
Maria Teresa Martínez Marcús.
Guillem Xavier Mesquida Xamena.
Jesús Barrasa Aceituno.
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E. Amb adscripció als membres de la Mesa:
1. Aina Antonia Coll Salom (adscrita al vicepresident
segon).
2. Apolonia Crespí Sureda (adscrita a la vicepresidenta
primera).
3. Sylvia Fernández Navarro (adscrita al secretari segon).
4. Samuel Gomila Lluch (adscrit al secretari primer).
F. I amb adscripció a altres càrrecs:
1. Clara Gómez García (adscrita al servei del Senador
Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger, elegit en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears).
3. Ordenar la publicació d’aquesta 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, del dia 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, o recurs contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, d’acord amb el que es disposa als 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 3 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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