BOPIB núm.152 - 17 d'abril del 1998
Palma, 30 de gener del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7480/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la contractació de la gestió de
la comunicació publicitària del Govern balear (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).
La causa per la qual els serveis propis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no poden realitzar la gestió de la
comunicació publicitària i s'ha de recórrer al contracte d'una
empresa privada és la següent:
Actualment, el Govern balear no disposa de cap sistema
propi per a la determinació del contingut més adequat per detectar,
d'una banda, les sensibilitats de la societat sobre qüestions
puntuals i, per altra banda, dissenyar els mecanismes de
comunicació que permetin aquesta relació. Per aquesta raó es
considera necessari contractar un servei extern que pugui permetre
la realització d'aquestes tasques.
A més a més, degut al fet que la CAIB no disposa d'un
equip tècnic propi ni d'un servei de desenvolupament publicitari,
es va creure convenient que aquest contacte fos executat per una
empresa especialitzada, degudament qualificada i que reunís les
condicions necessàries per dur a terme l'objecte d'aquest contracte.
En relació a l'objecte concret del contracte d'una
empresa privada per a la gestió de la publicitat del Govern balear,
és la realització d'una assessoria que es concreta en les següents
activitats:
- Definició, mitjançant els mecanismes que es considerin
més convenients, de les necessitats de comunicació, inquietuds i
mancances de l'actual relació del Govern balear amb la societat de
les Illes Balears.
- Assessorament en la determinació de les accions i
respostes més adequades per ser comunicades, en base a les
inquietuds i mancances detectades en la relació actual del Govern
balear amb la societat de les Illes Balears.
- Definició d'un pla de comunicació global, així com
dels continguts publicitaris a transmetre a la societat balear.
- Plasmació creativa d'una campanya de comunicació
global, sense incloure la seva producció i els suports materials
requerits.
- Seguiment i supervisió general de la resta de les
accions publicitàries programades i que es duguin a terme
directament per part del Govern.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives parlamentàries no legislatives.
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a la tramitació de les iniciatives
parlamentàries no legislatives.
Aquesta pesidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, i en relació
amb l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives parlamentàries no legislatives, no regulada
específicament en el Reglament de la Cambra, en dicta la següent
RESOLUCIÓ
Atès que l'article 95 del Reglament del Parlament regula
la sol•licitud i aplicació del procediment d'urgència pel que en fa als
possibles sol•licitants, els tràmits afectats i les exclusions expresses
en aquest procediment.
Atès que l'article 96 del Reglament del Parlament concreta
l'aplicació del tràmit d'urgència com la reducció a la meitat dels
terminis establerts amb caràcter ordinari.
Atès que hi ha iniciatives parlamentàries per a la
tramitació de les quals no s'estableixen terminis reglamentaris (cas
de les proposicions no de llei) o en la tramitació de les quals la
reducció a la meitat dels terminis establerts o l'admissió de la
urgència no garanteixen la inclusió en un ordre del dia amb el
caràcter urgent que els autors de la sol•licitud en pretenen (cas de
les interpel•lacions i de les proposicions no de llei).
Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides,
RESOL
La Mesa de la Cambra, quan es presenti per part d'un Grup
Parlamentari una sol•licitud d'aplicació del procediment d'urgència
a la tramitació d'una iniciativa no legislativa (tot excloent-ne les
expressament previstes en l'article 95.3 del Reglament), entendrà,
i així ho acordarà, que la sol•licitud de referència implica, a més de
la reducció dels terminis reglamentaris a la meitat dels ordinaris, en
els casos en què n'hi hagi d'aplicables, la voluntat del Grup autor de
situar la iniciativa de què es tracti al davant de les iniciatives del
mateix tipus que aquest Grup tengui pendents de tramitació, i
aquesta ocuparà el lloc de la primera de les pendents quant a quotes
del Grup en qüestió.
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BOPIB núm.152 - 17 d'abril del 1998
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a l'antelació fixada per a la presentació de les
preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant el Ple.
La Mesa de la Cambra, en sessió de dia 1 d'abril del 1998
acordà, conformement amb l'establert per l'article 158.1 del
Reglament del Parlament i a instància de la Junta de Portaveus, de
fixar l'antelació establerta amb caràcter general per a la
presentació de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant
el Ple de la Cambra en 6 dies hàbils (abans del Ple), de manera
que, per a un Ple convocat per a un dimarts, es podran presentar
preguntes fins al dimecres anterior, a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

