
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  2 de maig del 2007 VI legislatura Núm. 178  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

A) Escrit RGE núm. 1077/07, de solAlicitud de convocatòria urgent de la Diputació Permanent. 7394

4. INFORMACIONS

A) Anunci per a la licitació del contracte de subministrament, amb arrendament financer a 48 mesos amb opció de compra,
d'ordinadors portàtils per als grups parlamentaris de la Cambra. 7394

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 177. 7395



7394 BOPIB núm. 178 -  2 de maig del 2007

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 1077/07, de solAlicitud de convocatòria

urgent de la Diputació Permanent.

La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril del 2007, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm. 1077/07, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, que solAlicitava la convocatòria urgent
d'una sessió de la Diputació Permanent amb un ordre del dia
determinat, i acordà de sotmetre'l a la consideració de la Junta
de Portaveus.

"El Consell Consultiu, d'acord amb l'article 76 de l'Estatut
d'Autonomia, és el superior òrgan de consulta de les Illes
Balears; les seves decisions han de ser imparcials i, sobretot,
no poden inspirar el més mínim marge de dubte envers la
ciutadania i les mateixes institucions.

D'acord  amb la informació que es publica avui als mitjans
de comunicació, la declaració davant la Guàrdia Civil del
president del Consell Consultiu, Miquel Coll i Carreras, com
a detingut i imputat en el gravíssim cas de corrupció
d'Andratx, posa en una situació complicada el Consell
Consultiu; i no només per les decisions futures que es puguin
prendre.

Atès que, si el president del Consell Consultiu és destituït,
o per iniciativa pròpia presenta la dimissió, el substitut interí
natural n'és el membre del Consell de major edat, que en
aquest cas seria un conegut advocat defensor de causes i
membres del Partit Popular, Rafel Perera i Mesquida, cosa
que propiciaria una veritable ombra de dubte per a la posició
institucional i de prestigi del Consell Consultiu.

Atesa la intervenció directa del president del Consell
Consultiu (mitjançant l'assumpció personal de la redacció del
dictamen corresponent) en l'expedient que conduí a l'acord de
construir el nou hospital de referència a Son Espases.

A l'empara de l'establert per l'article 46.2 de la Llei
Orgànica 1/2007, de l'Estat d'Autonomia de les Illes Balears;
pels articles 4 i 5 de la Llei 6/2006, de modificació de la Llei
5/1993, del Consell Consultiu de les Illes Balears; i d'acord
amb l'establert en els articles 55.4, 56, 57 i 61.2 i 3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista solAlicita la convocatòria urgent de la
sessió de la Diputació Permanent amb l'ordre del dia següent:

1. Instar del president de les Illes Balears el cessament de
Miquel Coll Carreras com a membre del Consell Consultiu
elegit pel Parlament de les Illes Balears.

2. Demanar al president del Govern de les Illes Balears el
cessament del membre del Consell Consultiu Rafel Perera
Mesquida, per tal que a la presidència interina de
l'esmentat organisme hi hagi una imatge d'imparcialitat i
rigor en les seves decisions.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Consultiu
a revisar l'expedient del nou hospital de referència a Son
Espases.

Palma, 13 d'abril del 2007.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias."

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 24 d'abril del 2007,
es manifestà, per majoria, en desacord amb l'ordre del dia
proposat, per la qual cosa la Presidència informà la Mesa de la
Diputació Permanent, en  sessió del mateix dia, que no
procedia la convocatòria de la sessió solAlicitada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Anunci per a la licitació del contracte de subministrament,

amb arrendament financer a 48 mesos amb opció de compra,
d'ordinadors portàtils per als grups parlamentaris de la
Cambra.

Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació del contracte de subministrament, amb
arrendament financer a 48 mesos amb opció de compra,
d’ordinadors portàtils per als Grups Parlamentaris de la
Cambra.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Núm. expedient: 5/2007.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Subministrament, amb
arrendament financer a 48 mesos amb opció de compra, de 70
ordinadors portàtils pels grups parlamentaris de la cambra, en
dues fases successives de selecció i adjudicació.

b) Termini de execució: Ve detallat per a les dues fases en
el Plec de Clàusules Administratives particulars.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Ordinària.
Procediment obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació 

Import per la fase I:  150.500,00 i
Import per la fase II: 200.055,74 i, que es finançarà en 48

mensualitats més la quota residual.



5. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.
Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8 
Localitat i codi postal: Palma, 07001.
Telèfon: 971 228281 
Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins

al darrer dia de presentació de proposicions. Dependència
Serveis Informàtica i Serveis Econòmics. Així mateix, hi haurà
in fo rma c i ó  a  l ’ e s p a i  W EB  d e l  P a r l ament
(www.parlamentib.es), a la pàgina d’inici i/o a la Secció
Publicacions/Altres.

6. Presentació de proposicions

Lloc de presentació: Registre  del Parlament de les Illes
Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Des de les 9
hores fins a les 14 hores. 

Data límit de presentació: Quinze dies  naturals a partir del
següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB
(Butlletí Oficial de les Illes Balears).

7. Documents que han de presentar els licitadors

Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.

8. Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conquistador, núm. 11 de Palma.

Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o
telèfon.

9. Despeses del anuncis

Seran a càrrec de l’adjudicatari. 

Palma, a 24 d’abril del 2007.
El lletrat oficial major,
Joan Ferrer i Cánaves.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 177.

- Pàg. 7358. Informació, apartat B)
On diu: ..., ordenà la relació dels expedients caducats per
expiració del mandat parlamentari.
Hi ha de dir: ..., ordenà la publicació de la relació dels
expedients caducats per expiració del mandat parlamentari.
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