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Ordre de Publicació

C)
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de

les propostes de resolució que puguin derivar-se dels Criteris
generals per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer
(RGE núm. 5891/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, d'acord amb la Junta de Portaveus,
conformement amb l'establert a l'article 170.1 del Reglament de la
Cambra, acorda que el debat dels criteris generals de referència es
realitzi en el si de la Comissió d'Ordenació Territorial, que se'n
presentin les propostes de resolució corresponents davant la Mesa
de la Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i que s'inclogui el
debat i la votació de les que hagin estat admeses en l'ordre del dia
d'una sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 595/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 1397/97,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, conformement
amb l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997, fins al proper
dia 19 de març del 1997, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a comunicació del Govern sobre les memòries dels

consells insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1995 (RGE
núm. 1403/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1403/97,
presentat pel Govern de la CA, relatiu a la comunicació de
referència, i acordà d'incloure'l entre les comunicacions el debat de
les quals es regula mitjançant resolució de Presidència per acord de
la Junta de Portaveus, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del

procediment per a l'elecció de Síndic de Comptes.

L'article 21.1 de la Llei 1/1987 de 18 de febrer de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat per la Llei 8/91 de 29 de març, disposa que els
Síndics, en un nombre de tres, han d'esser designats pel Parlament
de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes
parts del seus membres per un període de sis anys.

El Reglament del Parlament no preveu el procediment per
a fer aquesta designació de forma expressa, però preveu, en l'article
180.1, que si no hi havia norma específica aplicable als
nomenaments de persones que haguessin de realitzar el Parlament,
aquests correspondran al Ple, en votació secreta.

L'article 180.2, per al supòsit anterior, disposa que serà la
Mesa conformement amb la Junta de Portaveus la que arbitrarà els
extrems restants del procediment concernent a aquests
nomenaments.

També es tracta d'un dels supòsits regulats en l'article 31.2
de l'esmentat Reglament. En conseqüència, essent que correspon al
President de suplir certes mancances, aquesta Presidència,
conformement amb la Mesa i la Junta de Portaveus,

R E S O L

1.- Les propostes de designació dels tres Síndics que
formaran la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears d'acord amb el que preveu l'article 21.1 de la Llei
1/87 de 18 de febrer, modificada per la Llei 8/91 de 29 de març de
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es debatran en el Ple de la Cambra.

2.- Cada Grup Parlamentari podrà proposar fins un màxim
de tres candidats. La presentació d'una proposta donarà al Grup
presentant la possibilitat d'intervenir en el plenari per un termini de
5 minuts, per tal de defensar-la.
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3.- Acabades les presentacions de les propostes, se'n
procedirà a la votació, per a la qual cosa els Diputats podran
escriure a la papereta tres noms.

4.- En resultaran elegits aquells tres candidats que
haguessin obtingut el suport de les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

5.- Si a la primera votació no es cobrien els tres llocs
amb el quòrum referit a l'apartat anterior, es duran a terme
successives votacions, a les quals es podrà reduir progressivament
el nombre de candidats a partir d'un nombre no  superior al doble
dels llocs a elegir. En aquestes votacions, els diputats únicament
hi podran escriure a la papereta un nombre de candidats igual al
de llocs a cobrir. La Presidència podrà, si les circumstàncies ho
aconsellen, interrompre per un termini prudencial el
desenvolupament de les votacions.

6.- En el supòsit d'empat, aquest es dirimirà a una altra
votació entre els candidats que haguessin obtingut el mateix
nombre de vots.

7.- Per donar compliment al que disposen les
Disposicions Transitòries 2ª i 3ª de l'esmentada Llei de la
Sindicatura de Comptes, els candidats designats Síndics juraran o
prometran el seus càrrecs davant la Mesa del Parlament.

8.- Havent promès o jurat el càrrec de Síndic, els
designats es reuniran per constituir el Consell de la Sindicatura,
d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 2ª de la Llei
de la Sindicatura de Comptes.

9.- El President del consell traslladarà al President del
Parlament l'acta de la sessió del consell en la qual consti l'elecció
del Síndic Major.

10.- El President del Parlament comunicarà al President
del Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que preveu
la Disposició Transitòria 3ª de la Llei de la Sindicatura de
Comptes, la designació dels Síndics feta pel Parlament, així com
la proposta de nomenament de Síndic Major feta pel Consell de la
Sindicatura, per tal que se'n faci el nomenament pertinent i se
n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del

debat de les comunicacions del Govern relatives a les memòries
dels consells insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995.

Atès l'acord adoptat per Junta de Portaveus, en sessió de
dia 6 de novembre del 1996, en relació amb la tramitació de les
comunicacions del Govern relatives a les memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995, en el sentit que de "les
comunicacions sobre les memòries que es troben actualment en
tràmit en el Parlament (...) referides al 1994 i al 1995, se
n'articularà un debat unificat en una sessió extraordinària a
convocar per al mes de febrer vinent".

Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 29 de gener del 1997, en el
sentit que si els representants dels diversos Grups Parlamentaris
no li'n feien arribar propostes, el President del Parlament, tot
acomplint el que preveu l'article 31.2 del Reglament de la Cambra,
regularia el debat de referència mitjançant resolució.

Atès que no se n'han formulat propostes de regulació per
part dels Portaveus dels Grups Parlamentaris.

I atès que fins a la data resten pendents de tramitació les
comunicacions del Govern relatives a les Memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en l'annex al
present document, aquesta Presidència, en ús de les atribucions

que té conferides, sotmet a la consideració de la Mesa i la Junta de
Portaveus la següent proposta de 

R E S O L U C I Ó

1.- La tramitació de les comunicacions del Govern relatives a les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en
l'annex es realitzarà de manera unificada i se'n procedirà a un debat
únic en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

2.- Aquest debat començarà amb l'exposició per part del Govern
(mitjançant un membre d'aquest, assistit per altres, si n'és el cas) de
les diverses comunicacions, de manera conjunta.

3.- Acabada l'exposició del Govern, els representants dels Grups
Parlamentaris podran intervenir per un temps de 15 minuts perhom,
per a manifestar-ne la posició respectiva referida al conjunt de les
comunicacions.

4.- El Govern hi podrà respondre individualment o col lectivament
obrint una qüestió incidental, que es tancarà després de les
corresponents rèpliques i contrarèpliques.

5.- Conclòs el debat, s'obrirà un termini de 72 hores perquè els
Grups Parlamentaris puguin presentar-ne les propostes de resolució
que hi hagin de formular.

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Cambra admetrà a tràmit
les propostes de resolució presentades que siguin congruents amb
la matèria objecte del debat.

7.- La Presidència de la Cambra inclourà les propostes de resolució
admeses en l'ordre del dia d'una sessió plenària que haurà de tenir
lloc en el termini màxim dels set dies hàbils següents al de
l'acabament del termini de presentació de les propostes esmentades.


