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Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

E)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm.

2329/18 i 10411/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atesos els escrits RGE núm. 3831/18 i
3748/18, presentats pel Grup Parlamentari Popular, resta
assabentada de la retirada de les proposicions no de llei
esmentades, relatives a servei d'ambulàncies d'Eivissa i a
assistència sociosanitària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, respectivament.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1615/18. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atès l'escrit RGE núm. 3819/18, presentat
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, resta assabentada de
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
genocidi Rohignyas.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

G)
Resolució de Presidència reguladora del procediment

per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i les seves
modificacions posteriors. 

L’article 7.1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de
creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears disposa que “l’organització, el règim jurídic
i el funcionament de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears s’han de regular mitjançant un
reglament de règim interior, la tramitació i l’aprovació, si
escau, correspondrà al Parlament de les Illes Balears, per mitjà
de la comissió corresponent. El reglament i les seves
modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears”. D’altra banda, els dos primers apartats de la
disposició final tercera de la mateixa llei, assenyalen el
següent: “1. El primer director o la primera directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, ha

d’elaborar i trametre al Parlament el projecte de reglament i
funcionament i de règim intern de l’Oficina perquè la comissió
parlamentària que en correspongui en dugui a terme la
tramitació i, si escau, l’aprovi. 2. El director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears podrà promoure modificacions del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina que hauran de ser
tramitades i aprovades, si escau, seguint el mateix procediment
pel qual fou aprovat l’esmentat reglament inicialment”.

Atesa l’absència al Reglament del Parlament de les Illes
Balears de normes suficients i clares par a dur a terme la
tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, així com les seves
modificacions posteriors, a que es refereix la Llei 16/2016 ja
esmentada, aquesta presidència, d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa, en sessió de dia 18 d’abril de 2018,
i de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 25 d’abril de 2018,
dicta la següent:

Resolució reguladora del procediment per a la tramitació
i l’aprovació, si escau, del reglament de funcionament i
règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la

Corrupció a les Illes Balears, i les seves modificacions
posteriors

1. La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals té la
competència per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del
reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (en
endavant l’Oficina), així com de les seves modificacions
posteriors.

2. El projecte de reglament de funcionament i de règim intern
de l’Oficina haurà d’anar precedit del corresponent preàmbul
o exposició de motius i estar ordenat en articles, disposicions
addicionals, transitòries i finals, sense perjudici que pugui
estructurar-se en títols, capítols, seccions, etcètera.

Els projectes de modificació del reglament de funcionament
i de règim intern de l’Oficina hauran de contenir la formulació
expressa i degudament articulada d’aquells preceptes del
reglament de funcionament i de règim interior de l’Oficina que
hagin de ser objecte de supressió, de modificació o d’addició
i hauran d’anar precedits d’un preàmbul o exposició de motius
que justifiquen la seva presentació al Parlament de les Illes
Balears.

3. El director o la directora de l’Oficina presentarà davant el
Registre General del Parlament el projecte de reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina, o de la seva
modificació. La Mesa del Parlament en decidirà sobre la seva
admissió a tràmit, el qualificarà, n’ordenarà la publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i que es
tramiti davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Així mateix, la Mesa del Parlament ordenarà que es
publiqui a la pàgina web del Parlament el projecte de
reglament, o de la seva modificació, i es comuniqui a través
d’anuncis en mitjans de difusió general l’inici d’un termini de
trenta dies per tal que la ciutadania de les Illes Balears pugui
participar en la seva tramitació mitjançant la presentació de les
al·legacions que consideri oportunes. A més, es trametrà a les
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administracions, organismes i entitats que puguin resultar
afectades. Durant el transcurs d’aquest termini, els serveis de
la Cambra elaboraran un dossier documental amb els
antecedents normatius necessaris per a la il·lustració de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals.

Així mateix, la Mesa del Parlament donarà trasllat del
projecte de reglament, o de la seva modificació, al Govern de
les Illes Balears per tal que l’Administració de la comunitat
autònoma, pugui emetre la seva opinió fonamentada, dins
l’anterior termini de trenta dies.

4. Un cop publicat el projecte de reglament, o de la seva
modificació, en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Baleares, el director o la directora de l’Oficina compareixerà
davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per
exposar les raons que justifiquen l’aprovació del projecte de
reglament o de la seva modificació i el seu contingut.
Substanciada aquesta compareixença, la Mesa del Parlament
n’obrirà un termini de quinze dies per tal que els diputats i les
diputades i els grups en què s’integren puguin presentar
esmenes, que en cap cas no podran ser de totalitat.

5. Una vegada la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals hagi qualificat i admès a tràmit les
esmenes presentades, es crearà en el si de l’esmentada comissió
una ponència que tendrà com a missió, a la vista del text del
projecte de reglament, o de la seva modificació, de les esmenes
presentades i dels treballs i documents que s’hagin generat
durant la tramitació, redactar-ne un informe en el termini
màxim d’un mes.

6. La dita ponència tendrà un nombre de membres i una
distribució per grups parlamentaris igual a les ponències
legislatives.

Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri
del vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.

Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora, amb les funcions determinades al Reglament del
Parlament. 

7. Finalitzat l’informe de la ponència, en un termini de set
dies, la direcció de l’Oficina podrà proposar la retirada de la
tramitació del projecte de reglament de l’Oficina, o de la seva
modificació, mitjançant un escrit motivat i raonat, dirigit al
president de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
per tal que la proposta de retirada es debati i es voti a la
comissió esmentada.

8. En cas que no se’n proposàs la retirada o, un cop
proposada, la Comissió no la votàs favorablement, es procedirà
al debat en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Aquest debat començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes. Finalitzat el
debat, es procedirà a la votació de les esmenes i del text de
l’informe de la ponència i els acords adoptats seran tramesos a
la presidència del Parlament de les Illes Balears i comunicats
a la direcció de l’Oficina.

9. El president del Parlament ordenarà la publicació del
reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, o de
la modificació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 

A la seu del Parlament, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució de membre a la Comissió General de

Consells Insulars de composi ió paritària Parlament-
Consells Insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3836/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual comunica la substitució a la
comissió esmentada del Sr. David Abril i Hervás pel diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 20 d'abril de
2018.

-  Pàg. 7605. Informació, apartat A)
La data de la signatura de l'ordre de publicació ha de dir
"Palma, a 18 d'abril de 2018"
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