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Grup parlamentari: GRUP PARLAMENTARI MIXT
Títol:
Actes de les reunions de la Conferència de Presidents.
Text:
Còpia de les actes de totes les reunions de la Conferència de Presidents (art. 73
EAIB) celebrades des del 14 de març del 2020 ençà.
Resposta:
En resposta a la vostra petició sobre les actes de les Conferències de Presidents
celebrades des del 14 de març del 2020, us comunic que, d’acord amb l’article 7
del Reglament de la Conferència de President, aprovat per Resolució del Secretari
de la Presidència de les Illes Balears, de dia 14 de desembre de 2007, per la qual
s’ordena la publicació del Reglament de la Conferència de President (BOIB núm.
193, de 25 de desembre de 2007), la Conferència adopta els seus acords per
unanimitat i decideix, en cada cas, si es fan públics, com també la forma de
publicitat.
Per altra banda, la Resolució de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d’abril de 2008 va aprovar
una resolució en què el Parlament instava al Govern a informar als grups
parlamentaris dels temes tractats i dels acords presos.
D’acord amb això, el Govern de les Illes Balears, amb posterioritat a cada
Conferència de Presidents, fa públic un comunicat de premsa relatiu als acords i
temes tractats.
Us tramet, adjunt, el link amb els comunicats relatius a les dues Conferències
celebrades des del 14 de març del 2020, en data 1 de juliol a la capella del
Consolat de Mar de Palma (https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-
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convocatoria/9493770), i en data 11 de setembre a Raixa, Mallorca
(https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-govern-iniciaragrave-elprocediment-per-fer-el-traspagraves-de-les-competegravenciesdrsquoordenacioacute-turiacutestica-al-consell-insular-de-mallorcastrong0).
Palma, 3 de novembre de 2020
La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat
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