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3.17. INFORMACIÓ

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals admetrà a tràmit les propostes de resolució
presentades que siguin congruents amb la matèria objecte de debat.

Ordre de Publicació

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.

A)
Resolució de la Presidència reguladora del debat de la
comunicació del Govern relativa a les memòries de gestió,
corresponents a l'any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars.
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REGULADORA DEL
DEBAT DE LA COMUNICACIÓ DEL GOVERN RELATIVA A
LES MEMÒRIES DE GESTIÓ, CORRESPONENTS A L'ANY
1996, DE LES COMPETÈNCIES ASSUMIDES PELS
CONSELLS INSULARS.
Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra, en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 9 de setembre del 1998, en
el sentit que els representants dels diversos Grups Parlamentaris li
fessin arribar propostes per tal de determinar el procediment a
seguir per a la tramitació de la comunicació del Govern relativa a
les memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les
competències assumides pels Consells Insulars.
Atès que no se n'han formulat propostes per tal de
determinar el procediment a seguir per part dels Portaveus dels
Grups Parlamentaris a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 30
de setembre del 1998.
Atès que les comunicacions del Govern sobre memòries
dels Consells Insulars en relació amb la gestió de les competències
transferides a aquests són regulades per l'article 24 de la Llei de
Consells Insulars, en concordança amb els articles 170 i 171 del
Reglament de la Cambra, aquesta Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides, amb el parer favorable de la Mesa i
la Junta de Portaveus dicta la següent

A la seu del Parlament, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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B)
Relativa a debat de les propostes de resolució que puguin
derivar-se de la tramitació en comissió de l'escrit RGE núm. 3666/98,
presentat com a Comunicació del Govern relativa a les memòries de
gestió de les competències assumides pels consells insulars,
corresponents a l'any 1996.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 d'octubre del 1998, un cop oïda la Junta de Portaveus, acordà
que les propostes de resolució que puguin derivar-se de la tramitació
en comissió de l'escrit de referència, es tramitaran segons la
Resolució de la Presidència reguladora del debat de la comunicació
del Govern relativa a les memòries de gestió, corresponents a l'any
1996, de les competències assumides pels consells insulars, publicada
en aquest BOPIB.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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RESOLUCIÓ
1.- La tramitació de la comunicació del Govern relativa a les
memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les competències
assumides pels Consells Insulars, es realitzarà de manera única i
se’n procedirà a un únic debat 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
la comunicació del Govern.

C)
Acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de les propostes
de resolució que puguin derivar-se del Pla autonòmic de salut mental
(RGE núm. 3906/98).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 d'octubre del 1998, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acordà de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del Pla autonòmic de salut mental, davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 respecte de la comunicació.
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.
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D)
Relativa a no creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi de la conveniència de modificar la Compilació del Dret Civil
de les Illes Balears (RGE núm. 3994/98).

