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6.- Les comissions: constitució i funcions. Comissions
permanents. Comissions no permanents. Comissions
d'investigació.

7.- El Ple del Parlament de les Illes Balears i la Diputació
Permanent. Ordres del dia.

8.-Sessions. Períodes de sessions. Sessions extraordinàries.

9.- Els debats. Ús de la paraula. Al•lusions. Cridades a la
qüestió i a l'ordre. Disciplina parlamentària.

10.- Les votacions. Quòrum. Formes.

11.- Terminis. Presentació de documents. Declaració d'urgència.

12.- Publicacions del Parlament de les Illes Balears. Publicitat
dels treballs.

13.- Procediment legislatiu comú. Projectes de Llei. Esmenes.
Debat de totalitat. Deliberació en comissió i en Ple.

14 .- Proposicions de llei. Presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei.

15.- Procediments especials. Projectes de llei de pressuposts.
Iniciativa legislativa popular. Tramitació directa i en lectura
única.

16.- La reforma del Reglament.

17.- Investidura. Qüestió de confiança i moció de censura.

18.- Funció de control. Interpel•lacions i preguntes.

19.-Proposicions no de llei. Mocions.

20. Comunicacions, programes i plans. Sessions informatives
del Govern.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a creació d'una borsa de treball.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 d'abril del
2000, acordà:

1. Crear una Borsa de Treball, integrada inicialment, i en els
primers llocs (per ordre de major a menor puntuació obtinguda),
pels dos aspirants a la plaça de lletrat la convocatòria de la qual
es publicà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 31 de dia 4 de febrer del 2000 que en resultaren
aprovats sense plaça:
Núm. 1.- Sr. Miquel Monserrat Bibiloni.
Núm. 2.- Sra. Beatriz Martínez Bosch.

2. A aquesta borsa de treball hi quedaran incorporats, amb
números successius a partir del 3, aquells aspirants a la plaça
de lletrat la convocatòria de la qual es publica en el Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 50, de 9 de juny
del 2000, que en resultin igualment aprovats i sense plaça.
3. La Mesa utilitzarà d'aquesta borsa de treball quan les
circumstàncies requereixin de cobrir interinament una plaça de
lletrat o de categoria similar, per a la qual cosa l'oferirà per
estricte ordre de prelació numèrica, i successivament en cas de
renúncia, a les persones que en formin part.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a resolució de la Presidència sobre les

compareixences davant les comissions no permanents
d'investigació.

Conformement amb el que es preveu a l'article 31.2
del Reglament de la Cambra i amb el parer favorable de la
Mesa del Parlament, en reunió de dia 31 de maig, i de la
Junta de Portaveus, en reunió de dia 7 de juny del 2000,
aquesta presidència dicta la resolució següent:

Resolució de la Presidència sobre les compareixences
davant les comissions no permanents d'investigació

El Codi Penal, aprovat per Llei orgànica 10/1995, de 23
de novembre, a l'apartat 1 del seu article 502, estableix que:

“Els que havent estat requerits en forma legal i sota
advertència deixin de comparèixer davant una comissió
d'investigació d'una assemblea legislativa d'una comunitat
autònoma seran castigats com a reus del delicte de
desobediència. Si el reu fos una autoritat o un funcionari
públic, se li imposarà, a més, la pena de suspensió d'ocupació
o càrrec públic per un temps de sis mesos a dos anys”. 

L'apartat 3 de l'article 502 abans esmentat, disposa:

“El qui convocat davant una comissió parlamentària
d'investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà
castigat amb la pena de presó d'un any o multa de sis a dotze
mesos”.

En conseqüència, atesa la tipificació com a delicte de
desobediència que estableix el Codi Penal i la manca de previsió
del Reglament del Parlament, s'ha de fixar el procediment al qual
s'hauran d'ajustar en el futur els requeriments acordats per les
comissions especials d'investigació que es constitueixin a la
cambra, de forma que tant aquest requeriment com la pròpia
compareixença es realitzin amb respecte als drets
constitucionals.

Per això, aquesta Presidència, en ús de les atribucions
que li confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, dicta
la següent

pjimenez
Resaltado
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RESOLUCIÓ:

1. La Mesa del Parlament haurà de vetllar perquè dins les
comissions d'investigació quedin salvaguardats el secret
professional, el respecte a la intimitat i a l'honor de les
persones, la clàusula de consciència i la resta de drets
constitucionals.

2. El requeriment per comparèixer, de conformitat amb l'establert
a l'article 51 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, es
formularà mitjançant citació fefaent del Molt Honorable
President del Parlament en la qual farà constar:

a) La data de l'acord i la comissió d'investigació davant
la qual ha de comparèixer.

b) El nom i els llinatges de la persona requerida, així com
el seu domicili.

c) El lloc, el dia i l'hora de compareixença, així com
l'advertiment exprés i les responsabilitats en què
pogués incórrer en el cas d'incompareixença.

d) Els extrems sobre els quals ha d'informar la persona
requerida.

e) La referència expressa als drets reconeguts al
compareixent.

6. La citació haurà de realitzar-se amb quinze dies d'antelació
respecte de la data de la compareixença. En cas d'urgència la
comissió podrà acordar que el termini sigui menor, el qual, en
cap cas, no serà inferior a tres dies.

7. El requeriment de les persones jurídiques s'entendrà dirigit
als seus representants legals que podran comparèixer
acompanyats per aquelles persones que designi l'òrgan
d'administració corresponent.

8. Quan el requerit tingués la condició de funcionari públic o
personal al servei de les administracions públiques, als sols
efectes de coneixement, s'enviarà còpia de la citació al seu
superior jeràrquic.

9. La persona requerida podrà comparèixer acompanyada de qui
designi per assistir-la.

10. Les despeses que, com a conseqüència del requeriment, es
derivin pels obligats a comparèixer els seran abonades, una
vegada justificades com cal, amb càrrec al pressupost del
Parlament de les Illes Balears.

11. En tot el no previst a la resolució present, serà d'aplicació,
amb caràcter supletori, l'establert a la Llei orgànica 51/1984, de
24 de maig, de compareixença davant les comissions
d'investigació del Congrés i del Senat.

A la seu del Parlament, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 49.

- Pàg. 1090 i 1095, apartat D).
On diu: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, ...
Ha de dir: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes, ...


