
BOPIB núm. 54 - 7 de juliol del 2000 1231

Pel•lícula Espectadors escolars

Rudolph 7.810
El Jaguar 1.404
La vida es bella 1.025
The Faculty 54
Tarzán 14.583
La música del cor 695
Els fills del bufador de vidre 2.204
Morir (o no) 305
Martina i els ratolins 1.858

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1957/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nou centre
educatiu a s'Illot. (BOPIB núm. 46 de 12 de maig del 2000).

Sí que és prevista la construcció d'un centre d'educació
infantil i primària 3+6 a s'Illot. No podem dir, tal com afirma la
pregunta, que sigui durant l'any 2000. Segurament s'iniciarà
durant aquest any, però evidentment no es podrà acabar.
Actualment s'està a l'espera del solar per començar la redacció
del projecte.

El procés es va iniciar ja fa temps: el 29.02.98 es va rebre
l'acceptació d'oferta de terrenys per part de l'ajuntament per
destinar a centre escolar; el 15.12.98 es va remetre un informe de
Planificació i Centres segons el qual (a partir d'un informe
d'Inspecció), el centre havia de ser un 3+6; el 28.01.99 es va
rebre de part de l'ajuntament l'escriptura pública d'adquisició
d'una parcel•la de 3.200 m2; el 11.11.99 els serveis tècnics de la
conselleria van visitar el lloc i van obtenir de l'ajuntament un
plànol topogràfic, les ordenances per zona d'equipaments i
l'estat de tramitació urbanística (pendent d'un estudi de detall
a redactar per l'ajuntament i d'ampliació de la superfície del
solar, ja que el mínim necessari és de 4.050 m2); el 24.11.99 els
serveis tècnics de la conselleria van remetre a l'ajuntament per
fax la documentació necessària per a la construcció d'un nou
centre escolar; el 10.05.00 es va rebre la memòria de segregació
dels terrenys de la futura escola.

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1958/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a centres
educatius del centre de Manacor. (BOPIB núm. 46 de 12 de
maig del 2000).

La inversió aprovada o fiscalitzada en aquests moments és
aquesta:

Nom centre Quantitat Concepte

CP Es Canyar 123.301.656 Reforma global
CP Jaume Vidal i Alcover 2.191.891 Tancament solar
CP Simó Ballester 751.884 Condicionament

menjador i cuina
EEI Antoni Maura 4.500.000 Cobertes
CP Mitjà de Mar 20.000.000 Ampliació (1)
IES Mossèn Alcover 10.688.823 Reforma centre

20.000.000 I n s t a l • l a c i ó
e l è c t r i c a ,
calefacció contra
incendis i xarxa
i n f o r m à t i c a
(xarxipèlag) (2)

5.000.000 Ascensor
TOTAL 186.434.254

(1) Es tracta de la despesa prevista per a enguany d'un projecte
que globalment arriba als 50.000.000 de pessetes.

(2) Es tracta de la despesa prevista per a enguany d'un projecte
que globalment arriba als 70.000.000 de pessetes.

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de la Presidència reguladora del procediment per

a l'elecció de Síndic de Greuges.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REGULADORA DEL
PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DE SÍNDIC DE

GREUGES.

L'article 29 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que el Parlament, mitjançant llei, crearà la institució
de la Sindicatura de Greuges per a la defensa de les llibertats
i drets fonamentals dels ciutadans, així com per supervisar i
investigar les activitats de l'Administració de les Illes Balears.
El Síndic serà elegit pel Parlament, per la majoria favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats de la cambra. El
Síndic actuarà com a Alt Comissionat del Parlament i li retrà
comptes de la seva activitat.

L'article 7 de la Llei 1/1993, de 10 de març, de Síndic de
Greuges de les Illes Balears, disposa que el Síndic de Greuges
serà elegit en sessió plenària del Parlament de les Illes Balears
convocada amb aquest motiu, per la qual cosa la comissió
parlamentària a que fa referència l'article 2 de l'esmentada llei,
haurà de presentar a la Mesa de la cambra el candidat o
candidats al càrrec.

L'article 2.2 de la Llei 1/1993, de 10 de març de Síndic de
Greuges estableix que aquest es relaciona amb el Parlament
mitjançant una comissió parlamentària. Aquesta comissió a què
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fa referència l'esmentat article, no ha estat constituïda, ni
aquesta funció ha estat atribuïda a cap comissió de les
existents; en conseqüència, procedirà atribuir a una comissió
les funcions descrites a l'article 2 al•ludit, al qual es remet
l'article 7.2, la qual seria la que proposaria el nomenament.

Si bé el text de la llei que crea la Sindicatura de Greuges és
concret i suficient, l'actual reglament de la Cambra no preveu el
desenvolupament del procediment per a l'elecció del Síndic, per
la qual cosa són necessàries determinacions procedimentals
que en permetin la realització.

A l'article 180 del Reglament de la Cambra s'estableix que, si
no hi havia cap norma específica aplicable als nomenaments de
persones que hagués de realitzar el Parlament, aquests seran
competència del Ple, en votació secreta.

Així mateix disposa l'esmentat article que la Mesa,
conformement amb la Junta de Portaveus, arbitrarà els extrems
restants de procediments concernents a aquests nomenaments.

També estam davant un dels supòsits regulats per l'article
31.2 del Reglament del Parlament; en conseqüència, correspon
al President la funció de suplir certes mancances, per la qual
cosa, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article al•ludit, dicta la següent

R E S O L U C I Ó

1.- La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals serà
la competent en totes les actuacions i funcions que atribueix la
Llei 1/1993, de 10 de març, a una comissió parlamentària.

2.- La iniciativa de presentació de propostes per al
nomenament del Síndic de Greuges correspon als Grups
Parlamentaris, els quals hauran de presentar-les adreçades a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

3.- A les propostes que els Grups Parlamentaris presentin,
s'hi ha de fer constar específicament que el candidat a Síndic
reuneix les condicions establertes a l'article 6 de la llei
esmentada.

4.- La Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals inclourà l'assumpte a l'ordre del dia d'una sessió
específica, el debat de la qual s'iniciarà amb la intervenció del
grup o els grups que haguessin fet propostes. Acabades
aquelles, els altres Grups fixaran posicions. Totes les
intervencions seran de 10 minuts.

5.- Prèviament a la votació de la proposta del candidat a
Síndic de Greuges de les Illes Balears que s'ha de trametre a la
Presidència del Parlament, la Mesa de la Comissió podrà, per
iniciativa pròpia o a instància d'un grup parlamentari, acordar la
compareixença dels candidats proposats.

La compareixença es desenvoluparà d'acord amb les
següents normes:

a) Els membres de la comissió podran sol•licitar al candidat
aclariments sobre qualsevol punt relacionat amb la seva
trajectòria professional i acadèmica o sobre els mèrits
professionals.

b) La Presidència de la comissió vetllarà, en tot cas, pels
drets dels compareixents i no admetrà les preguntes que puguin
afectar l'honor o la intimitat dels candidats.

c) La sessió de la comissió s'ajustarà a les normes
establertes a l'article 64 del Reglament de la cambra.

d) Quan la comissió hagi sol•licitat la presència d'un
candidat, i aquest no comparegui,  aquest restarà exclòs de les
opcions respecte de les quals ha de votar la comissió.

6.- La proposta que obtingui major nombre de vots en
comissió serà tramesa a la Presidència del Parlament de les Illes
Balears perquè d'acord amb el que preveu l'article 7.3 de la Llei
1/1993, la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus elevi al Ple
de la cambra el nomenament d'un candidat.

7.- Si la comissió feia la proposta per unanimitat es podrà
encomanar a un membre d'aquella que en faci la presentació a
la sessió plenària en què s'hagi de tractar la qüestió.

Si la proposta no obtenia la unanimitat en comissió, el debat
en el Ple podrà donar lloc a torns a favor de la proposta i torns
en contra, amb les corresponents rèpliques i contrarèpliques, si
n'és el cas.

8.- Conclòs el debat, si n'hi havia, es procedirà a la votació
secreta d'acord amb les normes establertes pel Reglament per
a les d'aquest tipus.

9.- Si el candidat aconseguia la majoria de les tres cinquenes
parts dels membres de la cambra, el President del Parlament
disposarà el pertinent per a la publicació del nomenament del
Síndic de Greuges en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Si no aconseguia la majoria pertinent, se'n reiniciaria la
tramitació davant comissió.

10.- La promesa o jurament del Síndic de Greuges es farà
davant la Mesa de la cambra, d'acord amb el que preveu l'article
8.2 de la Llei de referència, després d'haver-se'n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 28 de juny del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Maximilià Morales i Gómez.


