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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A)
Jurament del càrrec de diputada per part de la Sra.
Margarita I. Cabrer i González.
Al Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de novembre de
2016, conformement amb el que disposa l'article 8.1.3r del
Reglament de la cambra, procedí a jurar el càrrec la diputada
Margarita I. Cabrer i González.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de
novembre de 2016, aprovà, per assentiment, la Resolució
derivada del projecte de Pla director de la cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

no de llei RGE núm. 13574/16, relativa a oferta d'habitatges
de protecció oficial adaptats, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en tots aquells projectes de construcció
d’habitatges de protecció oficial, tant si el promotor és privat
com públic, s’inclogui un percentatge mínim d'habitatges
adaptats per a persones amb discapacitat amb la següent
proporció:
Entre 1 i 25 habitatges: 1 adaptat
Entre 26 i 50: 2 adaptats
Entre 51 i 75: 3 adaptats
Entre 76 i 100: 4 adaptats
Entre 101 i 200: 5 adaptats
Entre 201 i 300: 6 adaptats
2. El Parlament de les Illes Balears, considerant prioritari
incidir que hi hagi habitatges adaptats, insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les modificacions reglamentàries
necessàries per a la reserva d'habitatges adaptats en les
promocions privades d'habitatge. En aquest cas, amb la següent
proporció:
Entre 33 i 66 habitatges: 1 adaptat
Entre 67 i 100 habitatges: 2 adaptats
Entre 100 i 200 habitatges: 3 adaptats
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les actuacions necessàries per tal que, de
manera progressiva, s'asseguri una oferta suficient d’habitatges
adaptats per a persones amb discapacitat en règim de lloguer
protegit als diferents municipis de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Jaume Garau i Salas.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
El Parlament de les Illes Balears dóna per aprovat el Pla
director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2016-2019 en els termes plantejats pel Govern de les
Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 17 de novembre de 2016.
La secretària de la comissió:
Marta Maicas i Ortiz.
La presidenta de la comissió:
Sílvia Cano i Juan.

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
novembre de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13659/16, relativa a projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de Migjorn de Menorca, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
novembre de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Incloure en la propera modificació del Pla Hidrològic de les
Illes Balears la construcció d’almenys una planta de
regeneració i infiltració d’aigua a l’Aqüífer de Migjorn de
Menorca, als sectors de Ciutadella o Maó, respectivament, a
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partir de les conclusions que s’extreguin de l’estudi contemplat
en els punts següents.

promocionals de turisme de congrés per seguir potenciant l’ús
de l’illa de Llatzaret.

2. Dur a terme a partir de 2017 un estudi experimental de
recàrrega artificial de l’Aqüífer de Migjorn amb aigües
residuals urbanes regenerades, mitjançant la contractació
pública d’una planta pilot de regeneració d’aigua a escala real
més la instalAlació dels sistemes de recàrrega convenients i els
elements de control adients, amb durada mínima d’un any.
Alternativament, dur a terme l’estudi a algun altre aqüífer de
Menorca, sempre que els resultats siguin aplicables a l’Aqüífer
de Migjorn.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar amb el Consell Insular d’Eivissa en relació
amb la promoció específica del segment MICE que aquest
dugui a terme per a la promoció de l’illa d’Eivissa.

3. Constituir un grup de treball liderat per la Direcció General
de Recursos Hídrics i amb la participació de tècnics del Consell
Insular de Menorca, de les conselleries de Medi Ambient i de
Salut, així com amb investigadors de la UIB, per programar,
executar i avaluar l’estudi experimental.
4. Presentar, si escau conjuntament amb el Consell Insular de
Menorca, el projecte d’estudi experimental de recàrrega
artificial de l’Aqüífer de Migjorn de Menorca, d’acord amb
l’establert als punts 2 i 3, a la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible per tal que aquest òrgan en proposi la realització
amb càrrec al Fons per afavorir el turisme sostenible.
A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2016.
El secretari en funcions de la comissió:
Jaume Garau i Salas.
El president de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 13799/16, relativa
a promoció de les Illes Balears com a destinació MICE
(Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions), amb les
esmenes RGE núm. 15837/16, 15838/16, 15840/16, 15841/16
i 15842/16, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, a través de l’ATB i en colAlaboració amb la
Fundació de Turisme de Palma, una campanya de comunicació
específica del nou Palau de Congressos de Palma de Mallorca
aprofitant les properes fires internacionals i aquelles fires
especialitzades en turisme MICE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir realitzant, a través de l’ATB i en colAlaboració
amb la Fundació de Turisme de Palma, accions de comunicació
específica del nou Palau de Congressos de Palma de Mallorca
aprofitant les properes fires internacionals i aquelles fires
especialitzades em turisme MICE, com ara l’IMEX.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar amb el Consell Insular de Menorca accions

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, conjuntament amb el Consell Insular
d’Eivissa, el finançament de la segona fase del Palau de
Congressos d’Eivissa, una vegada s’hagi fet la revisió del
projecte inicial i el seu redimensionament adaptant-lo a les
condicions i necessitats actuals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament d’Alaior per definir el Pla d’usos del Convent de
Sant Diego a efectes de la seva incorporació dins la promoció
del turisme de jornades i congressos.
A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2016.
El secretari de la comissió:
Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 14524/16, relativa
a implantació del sistema Point Merge System en les
aproximacions de l'Aeroport de Palma de Mallorca, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
D)
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment per tal que, a través de l’empresa pública ENAIRE,
com a gestora del trànsit aeri a l’Estat espanyol:
1. Procedeixi a realitzar els estudis necessaris per a la
implantació d’un Point Merge System a les arribades
d’aeronaus a l’Aeroport de Son Sant Joan a Palma de
Mallorca, fent-ho en primer lloc en la seva configuració
Oest per ser la més freqüent (70%) i acte seguit en la seva
configuració Est.
2. Estableixi i comuniqui al Parlament de les Illes Balears
abans de setembre de 2017 un calendari amb el detall dels
estudis necessaris per arribar a l’esmentada implantació i
amb un compromís de data d’inici d’operació amb el Point
Merge System que no vagi més enllà d’abril de 2018.
3. Informi, amb una periodicitat trimestral a comptar des
d’avui, al Parlament de les Illes Balears, com a òrgan de
representació dels ciutadans de les Illes Balears, dels
avanços que es produeixin en els estudis i les accions
necessaris per a la implantació definitiva del referit Point
Merge System.
A la seu del Parlament, 22 de novembre de 2016.
El secretari de la comissió:
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Baltasar Picornell i Lladó.
La presidenta de la comissió:
Isabel Oliver i Sagreras.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de novembre de 2016, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació, que foren contestades per la
consellera de Salut:
A) RGE núm. 12683/16, 12684/16 i 12686/16, de la diputada
Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila (1, 2 i 4).
B) RGE núm. 12685/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'urologia de
l'Hospital Mateu Orfila (3).
C) RGE núm. 12687/16 i 12688/16, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a
servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila (5 i 6).
D) RGE núm. 13680/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a factures pendents a tercers.
E) RGE núm. 13681/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a departaments d'anatomia patològica.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de novembre de 2016, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació, que foren contestades pel director
general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears:
F) RGE núm. 15703/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
Assessor de Continguts i de Programació.
G) RGE núm. 15685/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquestes.
H) RGE núm. 15704/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en les
delegacions territorials de Menorca i Eivissa per a l'any 2017.

I) RGE núm. 15691/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques
i accions per al nou model de l'EPRTVIB.
J) RGE núm. 15689/16, del diputat Damià Borràs i Barber, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu audiovisual
autonòmic.
K) RGE núm. 15708/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a productes
per via d'streaming.
L) RGE núm. 15705/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de
programes que tenen bons índexs d'audiència a altres
televisions.
M) RGE núm. 15690/16, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model actual d'IB3.
N) RGE núm. 15709/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte
tècnic d'emissió.
O) RGE núm. 15706/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls en
les contractacions de l'Ens.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2016,
debaté les preguntes que es relacionen a continuació, que foren
contestades pel conseller d'Educació i Universitat:
P) RGE núm. 10429/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places de
directors i assessors dels centres de professorat (CEP).
Q) RGE núm. 10430/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport tècnic per
al tractament d'alumnes amb autisme.
R) RGE núm. 12725/16 a 12732/16, del diputat Antoni Camps
i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relatives a inici
del curs escolar, a mesures de seguretat, a informe del director
tècnic de les obres, a informes als serveis tècnics de
l'Ajuntament de Ciutadella que avalin l'inici de classes, a
decisió de començar l'activitat docent, a inici de les classes (1
i 2) en relació amb el CP Joan Benejam de Ciutadella, i a
responsabilitat de la Conselleria d'Educació i Universitat.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre de 2016, rebutjà el Punt 1 de
la Proposició no de llei RGE núm. 13799/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de les Illes balears
com a destinació MICE (Meeting, Incentives, Conferences and
Exhibitions), amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a
favor 5, vots en contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de la solAlicitud de compareixença de la
consellera de Salut sobre com pensa aplicar el Govern de
les Illes Balears al Sistema de Salut de les Illes Balears la
Sentència de dia 14 de setembre de 2016 del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea, per la qual es
declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de setembre, sobre l'Estatut marc del
personal estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la
contractació de treballadors temporals (RGE núm.
13484/16).
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de novembre de 2016, quedà rebutjada la
solAlicitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, per 2 vots a favor, 5 en
contra i 6 abstencions.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís
Segura com a director de l'Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes balears (RGE núm. 13545/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre
de 2016, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Presidència, qui, acompanyada de la secretària general i la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 15692/16.
A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre de 2016, decaigué la
pregunta esmentada, presentada pel diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
programació de cine en català, atesa l'absència d'aquest diputat.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)
Acord de compareixença urgent del lletrat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, Lluís J. Segura i
Ginard sobre la seva participació en les causes en matèria
de corrupció política que romanen obertes contra
l'expresident del Govern de les Illes Balears, Sr. Jaume
Matas i Palou, per casos de presumpta corrupció política
(RGE núm. 13585/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre
de 2016, quedà aprovat, en aplicació de l'article 95.2 del
Reglament de la cambra, atès que es produí un empat, l'acord
de recaptar la compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)
Modificació del Pla de treball de la Comissió no
permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.
A la Comissió no permanent d'investigació sobre les
autopistes d'Eivissa, en sessió de dia 25 de novembre de 2016,
s'aprovà la modificació del Pla de treball que es transcriu a
continuació:

3632

BOPIB núm. 73 - 25 de novembre de 2016
Modificació del pla de treball

Noves sol·licituds d'informació i documentació

5) Requeriment d’informació dels permisos i llicències
municipals d’obres que es corresponguin a l'immoble titularitat
de CARLOS JOVER JAUME i /o cònjuge a Formentera.

1) Sol·licitar a l’Agència Estatal de l'Administració Tributària
(AEAT), la documentació següent:
• Relació societària i partíceps de les entitats mercantils
que conformen les UTE concessionàries de les Obres
públiques: ACCESOS IBIZA (MAB-Matias Arrom
Bibiloni SL i Ortiz Construcciones y Proyectos SA);
IBISAN (FCC i Enrique Ortiz e Hijos), en el període
2004-2016.
• Model 190 Declaració Informativa. Retencions i
ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats
econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i
imputacions de renda. Resum anual, de les entitats
mercantils que integren les UTE ACCESOS IBIZA i
IBISAN. Període 2004-2016.
• Percepcions de rendiments del treball percebudes per
qualsevol concepte, rendiments d'activitats econòmiques
percebudes per qualsevol concepte, rendes exemptes i
dietes exceptuades de gravamen de SAMUEL
CARPINTERO LÓPEZ, ANTONIO SÁNCHEZ SOLIÑO
i ANTONIO MANUEL LÓPEZ CORRAL, Període
2005-2016.
• Relació de totes aquelles entitats mercantils en les quals
hi figurin com a partíceps o socis (socis, partíceps, societats
civils, representants, representats, autoritzats ais comptes
bancaris) SAMUEL CARPINTERO LÓPEZ, ANTONIO
SÁNCHEZ SOLIÑO i ANTONIO MANUEL LÓPEZ
CORRAL. Període 2005-2016.
• Model 347 Declaració Informativa. Declaració anual de
les operacions amb terceres persones de la FUNDACIÓN
AGUSTÍN DE BETANCOURT, així com declaracions
informatives de donatius, donacions i aportacions rebudes
per l'esmentada fundació. Període 2005-2016.
• Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni de CARLOS
JOVER JAUME (Període 2004-2015).
• Model 171 Declaració Informativa. Declaració anual
d'imposicions, disposicions de fons i cobraments de
qualsevol document de CARLOS JOVER JAUME
(PERÍODE 2005-2016), així com de quantes actuacions de
comprovació i inspecció se li haguessin practicat en aquest
període i possibles incompliments notarials.

6) Requeriment d’informació al Col·legi d’Arquitectes de les
Illes Balears dels projectes corresponents a l’immoble titularitat
de CARLOS JOVER JAUME a Formentera.

2) Sol·licitar a la Universitat Politècnica de Madrid informació
dels mecanismes dels quals es val el departament de la Càtedra
d’Economia de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de la Universitat Politècnica de Madrid per obtenir finançament
per als projectes i forma de canalització d'aquest finançament.

9) Requerir a Capitania Marítima per tal que faciliti la
informació de què disposi o obri en el seu poder o de qualsevol
altra Capitania Marítima del territori estatal en relació amb
l’embarcació titularitat de MATIAS ARROM QUETGLAS, o
a nom de qualsevol de les entitats mercantils esmentades al
punt 8.

3) Sol·licitar a l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Consell
General del Notariat (OCP) les entitats mercantils que
conformen les UTE ACCESOS IBIZA i IBISAN a l'objecte de
determinar els nomenaments i apoderaments.
4) Requeriment d’informació al Registre Central d’Índexs
(RCI) dels immobles titularitat de Carlos Jover Jaume i
cònjuge, drets vigents i no vigents (immobles que poguessin
haver estat transmesos).

7) Sol·licitar a la CAIB la següent documentació:
• Expedient de contractació de l'informe encomanat el
2006 al Sr. Sánchez Soliño des de la Conselleria d'Obres
Públiques, així com tota la informació que obri en mans del
Govern sobre aquest informe.
• Registre d’interessos i activitats: sol·licitud i certificació
de CARLOS JOVER
• Registre de Patrimoni: sol·licitud i certificació, béns i
drets patrimonials, de CARLOS JOVER
• Declaracions d'Activitats i Interessos i Declaració
Patrimonial i de Renda de Carlos JOVER
• Tota aquella documentació i informes que obrin en
poder de la Direcció General d'Obres Públiques relatius al
procés de negociació amb les concessionàries pel que fa al
restabliment de l’equilibri financer i les reclamacions al
respecte.
• "Document B Adecuación de la tramitación de los
expedientes a los requisitos legales aplicables" de
l'auditoria de Gerens Hill de l’accés a l'aeroport.
8) Requerir al REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA (RNCP)
per tal de facilitar la informació de què disposi en relació amb
l’embarcació titularitat de MATIAS ARROM QUETGLAS, o
a nom de qualsevol de les següents entitats mercantils, així com
de despeses satisfetes per qualsevol de les persones físiques o
jurídiques esmentades:
• ARIDOS SON CORP SL
• CARRETERAS Y PUENTES SA
• LABORATORIO VIAL BALEAR SL
• MATIAS ARROM BIBILONI SL
• TRANCONSA TRANSPORTES Y CONTRATAS SL
• ARROM & QUETGLAS GESTION SL
• CAN ESCANDELL SL
• FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR
• INGEPRO ALCALA
• SES CASES DE SON COLAM SL
• SISCELIS SL

10) Requerir a l'empresa concessionària MAB el document que
va esmentar el Sr. Matias Arrom on hi consta la sol·licitud de
les terres excedents de les obres per part del Sr. Abel Matutes
i les seves empreses Fiesta Hotels
11) Trametre als grups parlamentaris la documentació
presentada per la Sra. Margarita Cabrer González mitjançant
l’escrit RGE núm. 15024/16:
DOC. 1- Sol·licituds de documentació parlamentària i
contestació del Govern.
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DOC. 2- Oficis amb registres d’entrada i sortida i correus
electrònics del Govern Balear en relació amb l’informe núm.
63/2010 de l’Advocacia de la CAIB.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

DOC. 3- Informe 63/2010 de l’Advocacia CAIB.
DOC. 4- Informe en relació amb les notes de l’Advocacia amb
report de fax i tramesa MRW al Consell d’Eivissa.
DOC. 5- Sol·licitud del conseller executiu Albert Prats amb
registre d’entrada al Govern balear l’11 de març de 2011.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2016, admet a tràmit la proposta de resolució
següent, amb tramitació davant la comissió esmentada.

DOC. 6- Expedient de contractació CMN06 2011 474 de la
Conselleria d’Obres Públiques.
DOC. 7- Sol·licituds GEN-GOB d’Eivissa amb registre
d’entrada de 18 de maig i 2 de juny de 2011 adreçades al
conseller Jaume Carbonero i ofici de la Conselleria amb
registre de sortida de 13 de juny de 2011 i tramesa MRW de la
documentació de la Conselleria al GEN-GOB d’Eivissa.
DOC. 8- Informe jurídic de l’Advocacia de la CAIB d’1
d’agost de 2011 registre sortida i entrada a la Conselleria
d’Administracions Públiques.
Noves sol·licituds de compareixença
• Rafael Sabater Vidal (president mesa contractació)
• Flor Espinar Maat (contractació)
• Fernando Areal Montesinos (exgerent del PP)
• Juan Lladó Oliver (soci d’Abel Matutes)
• Matías Arrom Quetglas (fill de Matias Arrom Bibiloni
i administrador de diverses empreses)

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
Dels grups parlamentaris Popular, Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les
Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, relativa al Pla
director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2016-2019.
El Parlament de les Illes Balears dóna per aprovat el Pla
director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2016-2019 en els termes plantejats pel Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
Els portaveus.

I ateses les contradiccions manifestades a les compareixences
realitzades fins a la data, demanar una nova compareixença de:
• Carlos Jover Jaume
I descartar les compareixences previstes de:
• Saviniano Medrano (Ernst and Young Madrid) (núm.
33)
• Bernat Salvà (Síndic de comptes) (núm. 35)
• Joan Mas (enginyer concessionàries) (núm. 42)
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Modificació del calendari del Pla de Treball i habilitar dies
Es proposa aturar el divendres 9 de desembre les
compareixences i reprendre-les, juntament amb les plantejades,
habilitant els dies necessaris entre el 15 i el 31 de gener per tal
de no interferir amb el següent període de sessions.

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)

Palma, a 25 de novembre de 2016.
El secretari de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 15800/16, de la diputada Margaret Mercadal
i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació del gas natural.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Existeix algun calendari d'actuacions previstes per a la
implantació del gas natural per tal de resoldre els expedients de
concurrència que hi ha oberts a les Illes Balears? Si és així, se
sol·licita que es trameti còpia del calendari.
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Palma, a 15 de novembre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

B)
RGE núm. 15836/16, de la diputada Sílvia Limones i
Costa, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
esportives a espai o parc natural.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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)
RGE núm. 15900/16, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a lluita contra la pobresa energètica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Quins mecanismes està posant en marxa el Govern per
lluitar contra la pobresa energètica?
Palma, a 21 de novembre de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Quins són els requisits que es demanen des de la
Conselleria de Medi Ambient als clubs esportius que volen
realitzar una prova esportiva a un espai o parc natural?

Ordre de Publicació
Palma, a 16 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Limones i Costa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
RGE núm. 15858/16, de la diputada Sara Ramón i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
esportives a espais naturals protegits.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 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.
Ateses les dificultats que es troben els organitzadors
d'esdeveniments esportius, quins són els criteris per obtenir
informe positiu per a les proves esportives que se celebren a
espais naturals protegits?
Palma, a 17 de novembre de 2016.
La diputada:
Sara Ramon i Roselló.

RGE núm. 15960/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a descompte de viatge
als residents de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines són les accions prioritàries per part d'aquest govern
per fer front a l'amenaça del Ministeri de Foment que pretén
reduir els descomptes de viatge als residents de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2016, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
RGE núm. 15961/16, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagament de la PAC.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
S'estan pagant dins termini les ajudes de Política agrària
comuna europea (PAC)?
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Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

D)
RGE núm. 15962/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a pagament de la PAC.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

G)
RGE núm. 15975/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a tramitació de la renda social garantida.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per tal de simplificar les tramitacions a les famílies que ja
rebien la renda social garantida, se'ls tornarà pagar l'ajuda l'any
vinent de forma automàtica o, per contra, hauran de tornar a
presentar la solAlicitud de nou?

Considera el Govern que el turisme de sol i platja és de
baixa qualitat?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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Palma, a 23 de novembre de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

H)
RGE núm. 15976/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
relativa a pobresa infantil.

E)
RGE núm. 15973/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a manifestacions d'enaltiment del franquisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines mesures concretes s'estan duent a terme per part del
Govern de les Illes Balears per combatre la pobresa infantil?

Fins quan pensa continuar permetent el Govern de les Illes
Balears les manifestacions d'enaltiment del franquisme, com
per exemple la missa en honor a Franco i a José Antonio Primo
de Rivera que es va celebrar el proppassat 20 de novembre a
Palma, que són totalment contràries a la nostra democràcia?

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

I)
Palma, a 23 de novembre de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

RGE núm. 15977/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació de la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports amb els mitjans de comunicació que reben el seu
suport econòmic.

F)
RGE núm. 15974/16, del diputat Carlos Saura i León,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
model cultural.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears que tenim un bon
model cultural?
Palma, a 23 de novembre de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin tipus de relació manté la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports amb els mitjans de
comunicació que reben el seu suport econòmic?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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J)

M)

RGE núm. 15978/16, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions
de la Comissió ètica pública.

RGE núm. 15981/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte als
costums funeraris arrelats a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Transparència, Cultura i Esports, ha
convocat i reunit la Comissió ètica pública?

Té previst el Govern respectar a la normativa de sanitat
mortuòria els costums funeraris arrelats a les Illes Balears?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

K)

N)

RGE núm. 15979/16, del diputat Antonio Pérez i Gómez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques de
transparència del Govern.

RGE núm. 15982/16, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
demandades per la Llei de transparència que no es
publiquen a la web.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera la Sra. Consellera de Transparència, Cultura i
Esports que les polítiques de transparència del Govern satisfan
els ciutadans de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera de Transparència, Cultura i Esports, quines
dades demandades per la Llei de transparència no es publiquen
encara a la web?

Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Maria Núria Riera i Martos.

L)
RGE núm. 15980/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unificació tarifària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina situació es troba la tramitació de la unificació
tarifària en el Consorci de Transports de Mallorca?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

O)
RGE núm. 15983/16, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
ciutadanes que s'han inclòs en els pressuposts de 2017.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, quines propostes ciutadanes
s'han inclòs en el projecte de pressuposts generals de la CAIB
per a 2017?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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P)
RGE núm. 15986/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves instalAlacions
de l'IES Marc Ferrer de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la previsió del Govern pel que fa a la posada en
servei de les noves instalAlacions de l'IES Marc Ferrer de
Formentera on s'impartirà el cicle de grau mitjà de cuina i
gastronomia?
Palma, a 22 de novembre de 2016.
El diputat:
Sílvia Tur i Ribas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2016, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
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informacions que s’han fet públiques, però aquestes pràctiques
il·legals no es poden imputar en cap cas a les ciutadanes i als
ciutadans i al comú de les empreses, entitats i associacions de
les Illes Balears. En aquest sentit, la lluita necessària contra el
frau no s’ha de dur a terme limitant el dret sinó aplicant amb el
màxim rigor les sancions pertinents als infractors.
Tampoc no es pot justificar la mesura anunciada a partir de
la necessitat d’aplicar mecanismes de contenció o reducció de
la despesa pública per part del Ministeri, atès que continua
desenvolupant una forta activitat inversora en altres modes de
transport (en especial en AVE) així com potents polítiques de
manteniment, subvenció i estímul de la demanda en aquests.
L’aplicació de la mesura anunciada significaria un greu
perjudici a l’activitat econòmica de les Illes Balears així com
a la pràctica d’activitats socials, culturals i esportives i
agreujaria en gran manera l’accés a innumerables oportunitats
de tot ordre a les ciutadanes i als ciutadans de les Illes Balears,
agreujant les penalitzacions que implica en aquest sentit la
condició insular de la nostra comunitat.
Endemés, la gran oscil·lació de tarifes que hi ha en moltes
rutes (segons la temporada que es consideri i segons les
companyies que hi estiguin operant en el moment del càlcul en
relació amb les que ho facin en el moment de la seva aplicació)
pot agreujar encara més la situació i fer-ho, a més, en els
moments en què els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears més oportunitats o necessitat tenim de fer ús del
transport aeri amb la península.

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

En qualsevol cas, el mecanisme de descompte per motiu de
residència és una mesura destinada a afavorir el dret a la
igualtat d’oportunitats de les ciutadanes i els ciutadans de les
Illes Balears i en tant que dret no pot ser condicionat per raons
pressupostàries.

RGE núm. 15753/16 (complementat amb els escrits RGE
núm. 15875/16 i 15902/16, dels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa
a manteniment de l'actual sistema de descompte de
resident, davant el Ple de la cambra.

Per tot açò, el Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Menorca i MÉS per Mallorca presenten a consideració la
següent

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris esmentats a l'enunciat presenten la proposició no
de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir el sistema de descompte de resident per als vols amb
els aeroports de la península amb les mateixes condicions i
normativa que fins ara, amb independència que el viatge sigui
fet amb caràcter particular, a través d'una contractació de grup
o col·lectiva o bé a través de convenis o acords entre empreses
i la companyia aèria prestadora del servei.

A)

El Ministeri de Foment ha fet pública la seva intenció de
modificar el sistema de descompte de resident per als vols amb
la península en els viatges contractats per grups o en viatges
d'empresa quan es fan a través de convenis o acords amb la
companyia aèria. Es tracta, segons les informacions que s'han
fet públiques, de posar un sostre a la tarifa sobre la qual aplicar
el 50% de descompte.
Així, el preu màxim sobre el qual aplicar el descompte
vindria determinat pel preu mitja de la tarifa establerta pel
conjunt de companyies aèries que operessin la ruta.
Entenem i compartim la preocupació del Ministeri de
Foment pel possible frau que s’hagi pogut cometre a través del
descompte de resident i d’acord amb determinades

Proposició no de llei

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les iniciatives, accions i mesures que siguin
necessàries per tal d’evitar l’aplicació de la mesura anunciada
pel Ministeri de Foment.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i senadors
representants de les Illes Balears a les Corts Generals a
formular, presentar i defensar les esmenes que siguin
necessàries (tant als pressupostos generals de l'Estat com a
qualsevol altra possible iniciativa legislativa) per impedir
qualsevol modificació del sistema actual de descompte de
resident sempre que no hagi estat abans consensuada amb el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars i havent
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escoltat les principals entitats i associacions de caràcter
econòmic i social de la nostra comunitat.
Palma, a 14 de novembre de 2016.
Els portaveus:
Damià Borràs i Barber.
Nel Martí i Llufriu.
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre de 2016, admet a tràmit la proposició no
de llei següent, a tramitar davant comissió.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica en el
servei de Salut de les Illes Balears, davant la Comissió de
Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 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 Salut.
La Constitució Espanyola al seu article 43 reconeix el dret
a la protecció de la salut i estableix que és competència dels
poders públics organitzar i tutelar la salut pública, mitjançant
les mesures preventives i de les prestacions i els serveis
necessaris.
En l’àmbit de les Illes balears, l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma, a l’article 30.4
la competència exclusiva en matèria de sanitat: “de
l’organització, funcionament i control dels centres sanitaris
públics i dels serveis de salut...”. Així mateix, l’article 31.4 del
mateix text legal li atribueix el desenvolupament legislatiu i
l’execució de la salut i la sanitat.
Tot això sense oblidar l’article 25.2 on diu “Totes les
persones en relació als serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per usar-los i sobre els tractaments mèdics i els seus
riscs, abans que els siguin aplicats....”.
Arran de les transferències sanitàries a les Illes Balears i en
el marc de l’Estatut d’Autonomia, va elaborar-se la Llei de
salut de les Illes Balears, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, com
l’instrument normatiu més important per articular-ne el
compromís amb els ciutadans, de cara a la protecció d’un
aspecte tan essencial de la persona com és la salut. Aquesta llei
té com eix central l’atenció de la salut del ciutadà en tots els
vessants, des de l’educació per a la salut, les accions
preventives, les mesures públiques de protecció de la salut

individual i col·lectiva, fins a l’atenció de la malaltia, la
rehabilitació funcional i la reincorporació social del pacient.
Després de plasmar els principis informadors en què es
fonamenta l’articulació del dret a la protecció de la salut en el
sistema sanitari públic de les Illes Balears, en el títol I es
detallen els drets i deures dels ciutadans en l’àmbit sanitari. El
capítol I comença pels titulars dels drets, per continuar amb la
regulació dels drets bàsics de tots relatius als serveis sanitaris
i de salut de les Illes Balears, com a garantia del principi
constitucional de protecció de la salut.
En el capítol III d’aquest títol es contenen els drets
específics dels usuaris dels centres assistencials, des del
moment previ al naixement fins a la mort. Destaquen els drets
en relació amb el naixement, la intimitat i la confidencialitat, la
nova regulació del document vital i del consentiment informat,
sense oblidar els drets dels col·lectius mereixedors d’especial
protecció, els dels mallats mentals i el dret a la història i a la
documentació clínica.
A l’article 11, del dret a la informació assistencial, es
desenvolupa el dret que té el pacient a rebre informació en
termes comprensibles, en forma escrita i verbal, sobre el seu
procés, inclòs el diagnòstic, el pronòstic i les opcions de
tractament.
A l’apartat 11.4 “es reconeix el dret del pacient a una
segona opinió mèdica, en els termes que reglamentàriament es
determinin, amb la finalitat d’enfortir la relació bàsica entre el
metge i el pacient i complementar les possibilitats d’atenció”.
Una visió ampla del dret de l’autonomia del pacient en relació
amb els serveis sanitaris, el reconeixement del paper
protagonista del ciutadà a tot el que fa referència a la seva salut
i la consideració que la satisfacció de les seves necessitats,
demandes i expectatives haurien de constituir els objectius
fonamentals de la política sanitària del Govern de les Illes
Balears.
L’exercici del dret a la segona opinió mèdica en el sistema
sanitari públic ha estat desenvolupat a diverses comunitats
autònomes. Andalusia, Comunitat Valenciana, Cantàbria,
Comunitat de Madrid i d’altres, en són un exemple.
Així, amb l’objectiu de garantir que les persones que tenen
dret a l’assistència sanitària, a càrrec del Servei de Salut de les
Illes Balears, puguin exercir el dret a obtenir una segona opinió
mèdica sobre el seu procés patològic.
Per tots aquest motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar mitjançant un decret el dret del pacient
a una segona opinió mèdica.
Palma, a 21 de novembre de 2016.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 15798/16, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
de Serveis Socials i Cooperació, sobre les millores que es
pensen dur a terme a la Fundació de l'Institut
Socioeducatiu S'Estel i la política en general que segueix la
seva conselleria en l'àmbit socioeducatiu.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Serveis
Socials i Cooperació, davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, per tal d'informar sobre el tema indicat.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)
Proposta de noves compareixences, solAlicituds de
documentació i informació, modificació del calendari del
pla de treball i habilitació de dies en relació a la Comissió
no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.
La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació sobre
les autopistes d'Eivissa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 de novembre de 2016, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 15957/16, presentat pels Grups Parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, mitjançant
el qual es proposen noves solAlicituds d'informació i
documentació, noves solAlicituds de compareixença,
modificació del calendari del pla de treball i habilitació de dies.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la Comissió d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa
Atesa l'evolució del desenvolupament d'aquesta comissió i
les noves informacions i línies d'investigació que s'han obert, es
presenta la següent proposta de noves compareixences i
sol·licituds de documentació i informació.
Noves solAlicituds d'informació i documentació
Atès que aquesta Comissió d' Investigació entén que sense
aquestes dades, informes, antecedents o documents no seria
possible complir al funció per a la qual fou creada:
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1. SolAlicitar a l’Agència Estatal de l'Administració Tributària
(AEAT), la documentació següent:
• Relació societària i partíceps de les entitats mercantils
que conformen les UTE concessionàries de les Obres
públiques: ACCESOS IBIZA (MAB-Matias Arrom
Bibiloni SL i Ortiz Construcciones y Proyectos SA);
IBISAN (FCC i Enrique Ortiz e Hijos), en el període
2004-2016.
• Model 190 Declaració Informativa. Retencions i
ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats
econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i
imputacions de renda. Resum anual, de les entitats
mercantils que integren les UTE ACCESOS IBIZA i
IBISAN. Període 2004-2016.
• Percepcions de rendiments del treball percebudes per
qualsevol concepte, rendiments d'activitats econòmiques
percebudes per qualsevol concepte, rendes exemptes i
dietes exceptuades de gravamen de SAMUEL
CARPINTERO LÓPEZ, ANTONIO SÁNCHEZ SOLIÑO
i ANTONIO MANUEL LÓPEZ CORRAL, Període
2005-2016.
• Relació de totes aquelles entitats mercantils en les quals
hi figurin com a partíceps o socis (socis, partíceps, societats
civils, representants, representats, autoritzats als comptes
bancaris) SAMUEL CARPINTERO LÓPEZ, ANTONIO
SÁNCHEZ SOLIÑO i ANTONIO MANUEL LÓPEZ
CORRAL. Període 2005-2016.
• Model 347 Declaració Informativa. Declaració anual de
les operacions amb terceres persones de la FUNDACIÓN
AGUSTÍN DE BETANCOURT, així com declaracions
informatives de donatius, donacions i aportacions rebudes
per l'esmentada fundació. Període 2005-2016.
• Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni de CARLOS
JOVER (Període 2004-2015).
• Model 171 Declaració Informativa. Declaració anual
d'imposicions, disposicions de fons i cobraments de
qualsevol document de CARLOS JOVER (PERÍODE
2005-2016), així com de quantes actuacions de
comprovació i inspecció se li haguessin practicat en aquest
període i possibles incompliments notarials.
2. SolAlicitar a la Universitat Politècnica de Madrid informació
dels mecanismes dels quals es val el departament de la Càtedra
d’Economia de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de la Universitat Politècnica de Madrid per obtenir finançament
per als projectes i forma de canalització d'aquest finançament.
3. SolAlicitar a l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Consell
General del Notariat (OCP) les entitats mercantils que
conformen les UTE ACCESOS IBIZA i IBISAN a l'objecte de
determinar els nomenaments i apoderaments.
4. Requeriment d’informació al Registre Central d’Índexs
(RCI) dels immobles titularitat de Carlos Jover i cònjuge, drets
vigents i no vigents (immobles que poguessin haver estat
transmesos).
5. Requeriment d’informació dels permisos i llicències
municipals d’obres que es corresponguin a l'immoble titularitat
de CARLOS JOVER i /o cònjuge a Formentera.
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6. Requeriment d’informació al ColAlegi d’Arquitectes de les
Illes Balears dels projectes corresponents a l’immoble titularitat
de CARLOS JOVER a Formentera.

I ateses les contradiccions manifestades a les compareixences
realitzades fins a la data, demanar una nova compareixença de:
• Carlos Jover

7. SolAlicitar a la CAIB la següent documentació:
• Expedient de contractació de l'informe encomanat el
2006 al Sr. Sánchez Soliño des de la Conselleria d'Obres
Públiques, així com tota la informació que obri en mans del
Govern sobre aquest informe.
• Registre d’interessos i activitats: solAlicitud i certificació
de CARLOS JOVER
• Registre de Patrimoni: solAlicitud i certificació, béns i
drets patrimonials, de CARLOS JOVER
• Declaracions d'Activitats i Interessos i Declaració
Patrimonial i de Renda de Carlos JOVER
• Tota aquella documentació i informes que obrin en
poder de la Direcció General d'Obres Públiques relatius al
procés de negociació amb les concessionàries pel que fa al
restabliment de l’equilibri financer i les reclamacions al
respecte.
• "Document B Adecuación de la tramitación de los
expedientes a los requisitos legales aplicables" de
l'auditoria de Gerens Hill de l’accés a l'aeroport.

I descartar les compareixences previstes de:
• Saviniano Medrano (Ernst and Young Madrid) (núm.
33)
• Bernat Salvà (Síndic de greuges) (núm. 35)
• Joan Mas (enginyer concessionàries) (núm. 42)

8. Requerir al REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA (RNCP)
per tal de facilitar la informació de què disposi en relació amb
l’embarcació titularitat de MATIAS ARROM QUETGLAS, o
a nom de qualsevol de les següents entitats mercantils, així com
de despeses satisfetes per qualsevol de les persones físiques o
jurídiques esmentades:
• ARIDOS SON CORP SL
• CARRETERAS Y PUENTES SA
• LABORATORIO VIAL BALEAR SL
• MATIAS ARROM BIBILONI SL
• TRANCONSA TRANSPORTES Y CONTRATAS SL
• ARROM & QUETGLAS GESTION SL
• CAN ESCANDELL SL
• FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR
• INGEPRO ALCALA
• SES CASES DE SON COLAM SL
• SISCELIS SL
• TRANCONSA TRANSPORTES Y CONTRATAS SL
9. Requerir a Capitania Marítima per tal que faciliti la
informació de què disposi o obri en el seu poder o de qualsevol
altra Capitania Marítima del territori estatal en relació amb
l’embarcació titularitat de MATIAS ARROM QUETGLAS, o
a nom de qualsevol de les entitats mercantils esmentades al
punt 8.
10. Requerir a l'empresa concessionària MAB el document que
va esmentar el Sr. Matias Arrom on hi consta la solAlicitud de
les terres excedents de les obres per part del Sr. Abel Matutes
i les seves empreses Fiesta Hotels.
Noves solAlicituds de compareixença:
• Rafael Sabater Vidal (president mesa contractació)
• Flor Espinal Maat (contractació)
• Fernando Areal Montesinos (exgerent del PP)
• Juan Lladó Oliver (soci d’Abel Matutes)
• Matías Arrom Quetglas (fill de Matias Arrom Bibiloni
i administrador de diverses empreses)

Modificació del calendari del Pla de Treball i habilitar dies
Es proposa aturar el divendres 9 de desembre les
compareixences i reprendre-les, juntament amb les plantejades,
habilitant els dies necessaris entre el 15 i el 31 de gener per tal
de no interferir amb el següent període de sessions.
Així doncs, se solAlicita que, per part de la mesa de la
Comissió, es proposi un punt a la primera reunió que sigui
possible per poder debatre i aprovar les modificacions del pla
de treball i el calendari de feina adient per continuar i
concloure amb els treballs d’aquesta comissió.
A la seu del parlament, a 22 de novembre de 2016
Els portaveus:
Andreu Alcover i Ordinas.
David Abril i Hervás.
Nel Martí i Llufriu.

Ordre de Publicació
B)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 15805/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a problemes de climatització, inclosa a
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 22 de novembre de
2016, per la pregunta RGE núm. 15900/16, relativa a lluita
contra la pobresa energètica.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Interpel·lació RGE núm. 15106/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15784/16, presentat per la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la interpel·lació esmentada, relativa a política general del
Govern en matèria de recursos hídrics a l'illa de Mallorca.
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Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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On diu:
322C

Planificació estratègica de l'ocupació

469.716

Foment de la responsabilitat corporativa

469.716

Ha de dir:

Ordre de Publicació
D)
Rectificació d'errades materials al Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2017 (RGE núm. 15042/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15920/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
el qual es comunica l'acord de Consell de Govern en la sessió
de dia 18 de novembre de 2016, que es transcriu a continuació.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,

322C

Segon. Rectificar les errades materials advertides en la versió
en llengua castellana de l'annex 4 del projecte de llei esmentat.
On diu:
322C

Planificación estratégica del empleo

521D

Puertos y transporte marítimo

522D

Transporte por carretera

469.716

7.774.521

15.001.544

Ha de dir:
322C

Fomento de la responsabilidad corporativa

521D

Transporte por carretera

522D

Puertos y transporte marítimo

469.716

7.774.521

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, en la sessió de dia 18
de novembre de 2016, adoptà l'Acord següent:

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

6. Acord de rectificació d'errades materials advertides
en el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2017, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 28
d'octubre de 2016
L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estableix que la rectificació d'errors materials,
aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives
correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició. La
rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes
jurídics que se'n deriven i s'ha de notificar o publicar
preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat
notificats o publicats.
S'han advertit diverses errades materials en el Projecte de
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2017, aprovat per l'Acord del Consell
de Govern de 28 d'octubre de 2016, per la qual cosa és
necessari rectificar-los.

15.001.544"

Palma, 18 de novembre de 2016.
La secretària del Consell de Govern
Vist i plau, la presidenta

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Maria
Salom i Coll.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2016, es dóna per assabentada de l'admissió
per delegació per part de la presidenta de la cambra, de l'escrit
RGE núm. 15866/16, presentat per la diputada Sra. Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia a la condició de diputada,
conformement amb l'establert a l'article 10.4 del Reglament de
la cambra.

Atès tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
"Primer. Rectificar l'errada material advertida en la versió en
llengua catalana de l'annex 4 del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2017, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 28
d'octubre de 2016.

Palma, a 22 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

B)
Adscripció de la diputada Margarita I. Cabrer i
González al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, resta assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 15911/15, presentat per la diputada Sra.
Margarita I. Cabrer i González, mitjançant el qual manifesta la
voluntat d'incorporar-se al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
15912/16, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual comunica l'acceptació de la
incorporació de la diputada esmentada.
Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles prestava els seus
serveis com a personal eventual adscrit a la Vicepresidència
Segona del Parlament de les Illes Balears.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears regula que: "(...). En qualsevol cas, el personal
eventual cessa en les seves funcions quan es dissolgui l’òrgan
o cessi el càrrec al qual servia (...)."
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
Resolució
1. El cessament del Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles com
a personal eventual adscrit al servei de la Vicepresidència
Segona del Parlament de les Illes Balears amb efectes
econòmics i administratius des de dia 18 de novembre de 2016.
2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
Substitució de membres a la Comissió General de
Consells Insulars de composició paritària ParlamentConsells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.
15829/16 i 15985/16, presentats pel Grup Parlamentari
Popular, i resta assabentada de les substitucions següents a la
Comissió General de Consells Insulars:
• Maria Núria Riera i Martos substituirà Margarita Prohens
i Rigo.
• Miquel Vidal i Vidal substituirà Maria Salom i Coll.

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 publicació d’aquesta al
BOPIB, tot d’acord amb l’establert als articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, 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 a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, 21 de novembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 23 de novembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Joan Antoni Ramonell i Miralles com a personal eventual
adscrit a la Vicepresidència Segona
Atès que:
El Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles fou nomenat com a
personal eventual adscrit a la Vicepresidència Segona del
Parlament de les Illes Balears per Resolució de la Presidència
de dia 28 de juliol de 2016, comunicada mitjançant l’escrit
RGS núm. 6186/2016 de dia 28 de juliol de 2016.
L’Hble. Sra. Maria Salom i Coll, vicepresidenta segona del
Parlament de les Illes Balears, ha cessat en el seu càrrec.

Ordre de Publicació
E)
Anunci de rectificació d’errors materials advertits en els
Plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació d’un pla global
d’assegurances del Parlament de les Illes Balears (Exp.
4/2016).
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 3 de novembre
proppassat, aprovà el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’un
pla global d’assegurances del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i anticipada
de despesa, amb un valor estimat total de 118.000,00 €, i amb
la divisió per lots següent:
• Lot 1: Assegurança de danys materials/multirisc patrimonial
(CPV: 66515000-3 Serveis d’assegurances de danys)
• Lot 2: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
(CPV: 66516000-0 Serveis d’assegurances de
responsabilitat civil)
• Lot 3: Assegurança de vehicles (CPV: 66514110-0 Serveis
d’assegurances de vehicles)
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•

Lot 4: Assegurança dels béns que integren el patrimoni
historicoartístic (CPV: 66515200-5 Serveis d’assegurances
de coses)

L’anunci de licitació fou publicat al Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) núm. 142 de 10 de novembre de 2016, i
simultàniament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears (BOPIB) i al perfil del contractant, amb un termini per
a la presentació d’ofertes de 15 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació al BOIB.
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 23 de novembre de
2016, aprovà la rectificació dels errors materials existents en el
Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació d’un pla global d’assegurances
del Parlament de les Illes Balears, que són els següents:
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- Dels recipients o dipòsits, encara quan es trobin a
l’exterior de l’edifici, sempre que estiguin dins del recinte.
- Consecutius a l’omissió del tancament de claus o aixetes
d’aigua, excepte quan el local hagi estat tancat durant més
de 72 hores consecutives.
- Filtració a traves de les cobertes dels edificis i/o
claraboies.
- Congelació de conduccions i aparells.
- Les despeses ocasionades com a conseqüència dels
treballs per a localització d’avaries.
Les despeses de materials i feines de fontaneria, que siguin
necessàries per reparar o reposar les instal·lacions del
continent, causants del sinistre.”
Hi ha de dir:
“1. Danys per aigua.

1. Al Plec de clàusules administratives
A la lletra C. Durada del contracte. Termini d’execució, del
Quadre de característiques del contracte, allà on diu:
“Data d’inici del servei:
- LOT 1: el dia 1 de gener de 2017
- LOT 2: el dia 1 de gener de 2017
- LOT 3: la vigència dels contractes d’assegurança de cada
vehicle s’iniciarà, una vegada vençuts els contractes actuals,
en les següents dates:
- Turisme: 01 de setembre de 2017
- Turisme: 01 de setembre de 2017
- Furgoneta: 19 de novembre de 2017
- Monovolum: 07de febrer de 2017
- Ciclomotor: 19 d’octubre de 2017
- LOT 4: el dia 1 de gener de 2017”
Hi ha de dir:
“Data d’inici del servei:
- LOT 1: el dia 1 de gener de 2017
- LOT 2: el dia 1 de gener de 2017
- LOT 3: la vigència dels contractes d’assegurança de cada
vehicle s’iniciarà, una vegada vençuts els contractes actuals,
en les següents dates:
- Turisme: 24 de juliol de 2017
- Turisme: 24 de juliol de 2017
- Furgoneta: 19 de novembre de 2017
- Monovolum: 07de febrer de 2017
- Ciclomotor: 19 d’octubre de 2017
- LOT 4: el dia 1 de gener de 2017”
2. Al Plec de prescripcions tècniques
A l’apartat VI. Objecte i extensió de l’assegurança, del LOT
1. Assegurança de danys materials/multirisc patrimonial, allà
on diu:
“1. Danys per aigua.
Es garantiran, baix la modalitat a Primer Risc, els danys
materials directament causats als béns assegurats per l’acció
de l’aigua, deguda a rebentada, trencament o desbordament:
- De les conduccions i canalitzacions de desguàs.
- Dels canalons o baixades d’aigua.

Es garantiran, els danys materials directament causats als
béns assegurats per l’acció de l’aigua, deguda a rebentada,
trencament o desbordament:
- De les conduccions i canalitzacions de desguàs.
- Dels canalons o baixades d’aigua.
- Dels recipients o dipòsits, encara quan es trobin a
l’exterior de l’edifici, sempre que estiguin dins del recinte.
- Consecutius a l’omissió del tancament de claus o aixetes
d’aigua, excepte quan el local hagi estat tancat durant més
de 72 hores consecutives.
- Filtració a traves de les cobertes dels edificis i/o
claraboies.
- Congelació de conduccions i aparells.
- Les despeses ocasionades com a conseqüència dels
treballs per a localització d’avaries.
Les despeses de materials i feines de fontaneria, que siguin
necessàries per reparar o reposar les instal·lacions del
continent, causants del sinistre.”
A l’apartat II. Durada del contracte, del LOT 3. Assegurança de
vehicles, allà on diu:
“La vigència dels diferents contractes s’iniciarà, una vegada
vençuts els contractes actuals, en les dates següents:
Vehicle
Inici vigència
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO 01/09/2017
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO 01/09/2017
Citroen Berlingo 1.4 Combi SX 19/11/2017
Chrysler Voyayer LE 2.4
07/02/2017
Peugeot Elyseo 50
19/10/2017”
Hi ha de dir:
“La vigència dels diferents contractes s’iniciarà, una vegada
vençuts els contractes actuals, en les dates següents:
Vehicle
Inici vigència
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO 24/07/2017
AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO 24/07/2017
Citroen Berlingo 1.4 Combi SX 19/11/2017
Chrysler Voyayer LE 2.4
07/02/2017
Peugeot Elyseo 50
19/10/2017”
D’acord amb l’article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
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Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), la
Mesa del Parlament de les Illes Balears acordà l’obertura d’un
nou termini per a la presentació d’ofertes de quinze dies des del
següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, i
simultàniament publicar l’anunci de rectificació d’errors
materials al BOPIB i al perfil del contractant.
A la seu del Parlament, 23 de novembre de 2016
L’oficiala major
Esperança Munar i Pascual

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 72, de 18 de
novembre de 2016.
- Pàg. 3573 i 3589. Preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita, apartat C)
On diu: RGE núm. 15432/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15434/16, ...
- Pàg. 3581. Informació
S'hi ha d'afegir, com a apartat C) el següent:
C) Retirada de la sol·licitud de compareixença RGE
núm. 15186/16.
Conseqüentment, l'apartat C) passarà a ser el D), i l'apartat
D) passarà a ser l'E).
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