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Reglament per presentar les iniciatives derivades de la
interpel Alació.

D)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Francesc Antich
i Oliver.

Per tot això, és necessari de dictar una resolució d'acord
amb el que preveu l'article 31.2.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1498/04, presentat per l'Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual renuncia a la
seva condició de diputat a causa d'haver estat elegit diputat al
Congrés a les darreres eleccions generals del passat 14 de març.

Per tant, aquesta presidència, en virtut del que estableix
l'article 31.2 del Reglament de la cambra, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en
sengles sessions de dia 17 de març del 2004, dicta la següent

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Resolució de Presidència sobre la interpretació de l'article
164.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
L'article 164.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears disposa que "Publicada la proposició no de llei, podran
presentar-se esmenes per part dels grups parlamentaris, fins el
dia anterior al començament de la sessió en què s'hagin de
debatre. Aquestes esmenes es remetran immediatament als
grups parlamentaris".
L'article 165.3 estableix que el proposant al llarg del debat
assenyalarà les esmenes acceptades.

RESOLUCIÓ
1. Les mocions i les proposicions no de llei o qualsevol altra
iniciativa de naturalesa anàloga, siguin tramitades en plenari o
en comissió, només podran ser objecte de les esmenes previstes
a l'article 164.2 del Reglament, quan aquestes les formulin
grups parlamentaris distints dels autors de la iniciativa.
2. Si el/s grup/s autor/s proposava/en una esmena a una de les
iniciatives a què fa referència l'apartat anterior, el document
s'hauria de considerar com a proposta de modificació dels
termes de la iniciativa (article 165.1) i, conseqüentment, seria
necessari que cap grup no s'oposàs a la incorporació de les
esmenes.
3. No obstant el disposat a l'apartat anterior, el grup proposant
que hagi rectificat les seves pròpies iniciatives podrà defensar
el text de les modificacions que pretén al llarg de la defensa
d'aquesta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

L'article esmentat en primer lloc no fa distincions de quins
grups són els que poden presentar esmenes.
Però és l'article 165.4 el que ens diu que el proposant podrà
modificar els termes de la proposició, si cap grup no s'hi oposa;
aquí cabria entendre que aquest apartat permet modificar la
iniciativa, però perquè aquesta prosperàs, seria necessari que
cap grups no s'hi oposàs.
De la dicció d'aquest darrer article en relació amb el 164.2
i tenint en compte el que assenyala l'article 165.3, no se'n pot
treure més que una conclusió, i aquesta és que només podran
ser considerades vertaderes esmenes aquelles que són
presentades pels grups que no hagin exercit la iniciativa, perquè
si les poguessin presentar els proposants de la iniciativa
implicaria que:
a) La M esa del Parlament no hauria qualificat aquesta
esmena que suposa modificació del text de la proposició no
de llei o moció que sí va ser qualificada en el seu moment.
b) No hauria estat publicat el contingut d'aquesta esmena,
rectificació o modificació de la iniciativa.
c) Aquest grup, sens dubte admetria les seves pròpies
esmenes o rectificacions.
d) Tots els altres grups quedarien en indefensió sense poder
presentar esmenes a la proposta definitiva.
e) Tractant-se de mocions, esmenar-les per part del mateix
grup, implicaria un frau als terminis assenyalats pel
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