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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un nou hospital de referència. (Mesa
de 31 de juliol del 2007).

Palma, a 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Ple.

Exposició de motius

Atès que l'actual hospital universitari de Son Dureta ha
complit el seu 51 aniversari i que, tot i que té bons
professionals, les seves instalAlacions han quedat obsoletes per
tal de donar un servei sanitari d'excelAlència a tota la població
de les nostres illes i a les persones que ens visiten.

Atès que les previsions inicials de l'antic Insalud per tal de
millorar la infraestructura esmentada i abans de fer les
transferències de les competències sanitàries a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, eren l'execució del Pla director
de reforma de l'actual HSD, que consistia en la reforma integral
per fases de l'hospital a la mateixa ubicació del carrer Andrea
Doria.

Atès que pràcticament la totalitat del sector sanitari de les
Illes Balears, colAlegis professionals, agents socials i
professionals del sector sanitari han demanat insistentment al
govern, després d'assumir les esmentades competències, la
construcció d'un nou hospital de referència a una ubicació
diferent de l'actual, tenint en compte els problemes que
suposaria compatibilitzar l'execució de els obres amb l'activitat
d'assistència al centre.

Atès que el Govern de les Illes Balears va adjudicar a
principis del 2007 la construcció, el manteniment i l'explotació
dels serveis no clínics del nou hospital universitari de Son
Dureta.

Atès que les obres de construcció del nou hospital ja es
veuen visiblement avançades i s'han pres totes les mesures
adients per tal de preservar els elements o béns d'interès
cultural catalogats al solar on s'executen les obres.

Atès que, de continuar amb el procediment de construcció
en un període màxim de 29 mesos, tal i com figura a
l'adjudicació final de la concessió, poden estar concloses les
obres d'execució del nou hospital de Son Dureta.

Atès les millores sanitàries importantíssimes que això
suposaria per als ciutadans de les Illes Balears, que en un
període màxim de tres anys podrien gaudir de:
• Un 127% més de superfície total, passant de 71.000 m2 a

163.395 m2.
• Un 28% més de llits total, passant de 772 actuals a 987 en

el nou hospital.
• Un 78,3% més de m2 per llit, passant dels 93 m2 actuals a

166 m2 futurs.
• Un 35,3% més de quiròfans, passant de 17 a 23.
• Un 283% més de consultes externes, passant de 160 a 230,

inclosos els gabinets.
• Un 362% més de places de pàrquing, passant de les 400

actuals a les prop de 1.900 que té el nou hospital.
• Un heliport a la porta d'urgències, per tal de millorar

l'assistència sanitària de referència a Menorca, Eivissa,
Formentera i amb la península.

• Un increment important d'espai per a urgències, per a
investigació dels professionals, etc.

• I de les millors i més noves tecnologies actuals que, entre
d'altres avantatges, podrien servir per reduir la insularitat.

Atès que l'experiència comparada amb altres comunitats
autònomes ens demostra que és molt més segur per als pacients
i professionals, més ràpid i més econòmic, construir un nou
hospital que reformar-lo en la seva integritat; i que en cas
d'aturar, tal com ha avançat el nou govern, la construcció del
nou hospital per tal de recuperar el Pla director de reforma de
l'hospital actual, no es pot garantir una dada de finalització de
les obres de reformes anterior a 6 o 8 anys, essent optimistes.

Atès que igualment, en el cas esmentat, rescatar la
concessió adjudicada implicaria un cost important de doblers
per als ciutadans de les Illes Balears completament injustificat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Que es reuneixi amb el sector sanitari de les Illes Balears
per tal de verificar directament la seva demanda real i
necessària de construir un nou hospital de referència a les
Illes Balears, envers l'execució del Pla director de reforma
de l'actual, que pugui donar assistència sanitària de la
màxima qualitat a tots els ciutadans de les Illes i a les
persones que cada any ens visiten.

2. Que continuï amb l'execució de les obres de construcció del
nou hospital de Son Dureta al solar de Son Espases, per tal
que en el termini màxim de 29 mesos des de l'adjudicació
de la concessió, tal i com estableix l'adjudicació del
contracte, l'empresa concessionària posi a disposició del
Govern la nova infraestructura completament acabada i en
condicions de poder començar a oferir el servei sanitari de
referència.

3. Que durant l'execució de els obres esmentades, es garanteixi
la protecció dels béns d'interès culturals situats a l'esmentat
solar, és a dir, garantint la franja de protecció del Monestir
de la Real i de les sèquies corresponents, declarades pel
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Consell Insular de Mallorca, així com de tots els béns
que es puguin catalogar amb posterioritat.

4. Que una vegada finalitzades les obres del nou hospital de
referència es posi en funcionament el més aviat possible per
tal de gaudir del millor i més modern hospital de tot el
Sistema Nacional de Salut.

Palma, a 13 de juliol del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 1586/07, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de
Portaveus amb determinat ordre del dia. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol del 2007, conformement amb l'establert a l'article
30.1.5a del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 1586/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
de solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de Portaveus
amb l'ordre del dia següent:

Punt únic: Acord de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca davant el Ple de la cambra, per
tal de dur a terme una sessió informativa en relació amb
l'enfonsament i l'abocament de combustible del mercant "Don
Pedro" a aigües properes a Eivissa, així com de les mesures
adoptades pel Govern de les Illes Balears al respecte. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears
convocada per la Presidència en sessió del mateix dia amb
l'ordre del dia esmentat, n'adoptà, conformement amb l'establert
a l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Nomenament de portaveus titular i suplent del Grup
Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1590/07, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual es comunica el nomenament de portaveu titular i suplent
en el sentit següent:

Durant el mes de juliol:
Portaveu titular: Hble. Sra. Maria A. Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep Mayans i Serra.

Durant el mes d'agost:
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
de la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1595/07 de dia 30 de juliol del 2007,
solAlicita el nomenament de la Sra. Apolonia Crespí Sureda
com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Apolonia Crespí Sureda com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 30 de juliol
del 2007.

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

A la seu del Parlament, a 30 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 4 de
juliol del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2412/07 de dia 6 de juliol del 2007, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Antoni Rodríguez Mir,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23).

Atès l'escrit amb RGE núm. 1599/07 de dia 30 de juliol del
2007, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, mitjançant el qual solAlicita el
cessament del Sr. Antoni Rodríguez Mir amb efectes
econòmics i administratius des de dia 31 de juliol del 2007.

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 Rodríguez Mir com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 31 de juliol del 2007.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu

davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

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

A la seu del Parlament, a 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
de la Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, mitjançant l'escrit RGE núm. 1595/07 de dia
30 de juliol del 2007,  solAlicita el nomenament de la Sra.
Maria Teresa Martínez Marcús com a personal eventual
adscrit al servei del grup parlamentari esmentat.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Maria Teresa Martínez Marcús com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionària de carrera del grup C,
nivell 23), adscrita al servei del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 d'agost del 2007.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
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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 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
de la Mesa de la Cambra.

B. El vicepresident segon de la cambra, Hble. Sr. Pere Rotger
i Llabrés, mitjançant l'escrit RGE núm. 1602/07 de dia 31
de juliol del 2007, solAlicita el nomenament de la Sra. Aina
Antònia Coll Salom com a personal eventual adscrita al seu
servei.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

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

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Aina Antònia Coll Salom com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del vicepresident segon, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 d'agost del 2007.

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

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

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

A la seu del Parlament, a 31 de juliol del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.



58 BOPIB núm. 8 -  3 d'agost del 2007



BOPIB núm. 8 -  3 d'agost del 2007 59



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


