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Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• RGE núm. 1650/11, relativa a transport aeri entre illes i la

península potenciat a través de la DOSP i l'aportació
econòmica de l'Estat (BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de 2011).

Comissió de Salut:
• RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari (BOPIB

núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

Comissió d'Economia:
• RGE núm. 4064/11, relativa a proposta de reactivació

econòmica mitjançant el sector audiovisual (BOPIB núm.
18, de 28 d'octubre de 2011).

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• RGE núm. 4503/11, relativa a personació del Govern al

judici penal de la darrera víctima de la violència masclista
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

• RGE núm. 4662/11, relativa a reparació del Racó de la
Memòria a Porreres (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de
2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2117/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4756/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a dació
de subhastes i concurs de creditors, publicada al BOPIB núm.
7, de 29 de juliol de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Pregunta amb sol licitud de resposta oral

davant  la Comissió de Turisme RGE núm. 4178/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4944/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i accepta la retirada de la pregunta esmentada,
presentada pel la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i
Melià, relativa a policia turística, publicada al BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears

reguladora de la compareixença dels alts càrrecs del Govern
sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l'acció de govern.

Havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta
de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessions de
dia 23 de novembre de 2011, el president procedeix a dictar la
resolució que es transcriu a continuació:

Resolució de Presidència del Parlament de les Illes
Balears reguladora de la compareixença dels alts càrrecs

del Govern sobre la idoneïtat al càrrec 
i projecte per a l'acció de govern

Aquesta resolució de Presidència dóna resposta a l'exigència
prevista a l'article 38.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears. En
aquest precepte, sota la rúbrica Informació al Parlament,
s'indica textualment:

"1. El Consell de Govern ha de donar a conèixer al
Parlament de les Illes Balears el nomenament dels membres
del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs, com també
el dels gerents de les empreses públiques o de qualsevol dels
ens del sector públic instrumental.
2. El Parlament de les Illes Balears, segons els mecanismes
que preveu el seu reglament, pot demanar una
compareixença de la persona nomenada, amb la finalitat que
pugui defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern."

L'àmbit subjectiu de la resolució recau en els alts càrrecs,
gerents d'empreses públiques o de qualsevol ens del sector
públic instrumental, tots ells del Govern de les Illes Balears,
sense que s'hi considerin inclosos el president, el vicepresident
i els consellers, perquè disposen d'altres mitjans de control de
caràcter parlamentari.

En aplicació dels articles 33.2 i 48 del Reglament del
Parlament, la compareixença tendrà lloc davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals com a manifestació de la
funció de control al Govern per part de la institució
representativa del poble de les Illes Balears. 

Així, el president del Parlament, amb el parer favorable de
la Mesa i de la Junta de Portaveus, dicta la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Aquesta resolució és aplicable als alts càrrecs nomenats pel

Govern de les Illes Balears a què es refereix l'article 38.1 de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

pjimenez
Resaltado
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Segon
La compareixença de les persones esmentades es podrà

sol licitar a instància de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, del seu president o d'una cinquena part dels diputats,
dins el termini de tres mesos des del nomenament de la persona
la compareixença de la qual se sol licita.

Tercer
La compareixença es durà a terme en el si de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals i tendrà per l'objecte
l'exposició d'una defensa per part del compareixent, de la
idoneïtat al càrrec i del projecte per a l'acció de govern. La
sessió es desenvoluparà amb la intervenció, en primer lloc, de
la persona que compareix sense limitació de temps; a
continuació, intervendran els grups parlamentaris de major a
menor importància numèrica de la cambra (i aquell al qual
pertany el president del Govern, en darrer lloc), amb la
formulació de preguntes o observacions, per un temps de deu
minuts cadascun. El compareixent podrà contestar de forma
individual o conjunta pel mateix temps. Seguidament, hi haurà
torns de rèplica i contrarèplica per un temps màxim de cinc
minuts.

Quart
Sol licitada la compareixença per part de la comissió, del

president d'aquesta o d'una cinquena part dels diputats, i
transcorreguts sis mesos des que la compareixença estigui en
condicions de ser inclosa a l'ordre del dia sense que aquesta
s'hagi produït, els diputats que l'hagin sol licitada podran
adreçar-se a la Presidència del Parlament de les Illes Balears i
sol licitar que se substanciï davant el Ple a la primera sessió que
se celebri.

Disposició transitòria
Les sol licituds de compareixença dels nomenaments fets pel

Govern de les Illes Balears amb anterioritat a la data d'aquesta
resolució es podran dur a terme en el termini d'un mes, a
comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOPIB.

Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4790/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta
assabentada dels canvis següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
• L'Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí substitueix l'Hble. Sra.

Francina Armengol i Socías.

Comissió de Turisme:
• L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socías substitueix l'Hble.

Sr. Xico Tarrés i Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Reclassificació de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 27 de juny de 2011,

s’anomenà la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, atès l’escrit RGE núm. 1794/2011 de dia 27 de
juny de 2011, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, i categoria professional assimilada a
la d’un funcionari del grup C1, nivell 23, que ocupi una
plaça de cap de negociat.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4950/2011 de dia 25 de novembre de
2011, sol licita que l’anterior passi a tenir una categoria
professional assimilada a la d’un funcionari del grup A2,
nivell 24, que ocupi una plaça de cap de secció, a partir de
dia 1 de desembre de 2011.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa dia 30 de novembre de 2011,

Resolc:
1. Que la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, amb caràcter de

personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, passi a tenir una categoria professional assimilada
a la d’un funcionari del grup A2, nivell 24, que ocupi una
plaça de cap de secció, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 de desembre de 2011. 

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

3. 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 desembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.


