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mitjançant el CDEIB. Per això, qualsevol pregunta sobre el

tema s'ha de fer directament al consorci esmentat.

Palma, 6 de setembre del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

3.16. SOL�LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 5869/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol�licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

29 de setembre del 2004, conformement amb l'establert a

l'article 175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit

l'escrit de referència, que sol�licita la compareixença de l'Hble.

Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el resultat de

la inspecció duta a terme per la Inspecció General de Serveis de

la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre les ajudes

destinades al Concello de Camarinas.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 5870/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol�licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

29 de setembre del 2004, conformement amb l'establert a

l'article 175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit

l'escrit de referència, que sol�licita la compareixença de l'Hble.

Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no

permanent de Salut, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Dureta.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 5871/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol�licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

29 de setembre del 2004, conformement amb l'establert a

l'article 175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit

l'escrit de referència, que sol�licita la compareixença de l'Hble.

Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió  no

permanent de Salut, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Llàtzer.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

29 de setembre del 2004, es donà per assabentada de l'escrit

RGE núm. 5866/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el quan es comunica que el diputat Jaume R. Tadeo

i Florit serà substituït a la Comissió d'Assumptes Socials per la

diputada Assumpta Vinent i Barceló.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 29 de setembre del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 54.

Observat error en el contingut i en la numeració de la
Resolució de Presidència reguladora de les normes sobre
tramitació del Compte General de la comunitat autònoma
(3.17. Informació, apartat A, pàg. 1794), aprovada per la
Mesa dia 22 de setembre d'enguany, oïda la Junta de
Portaveus, es torna a publicar  íntegrament:

Resolució de Presidència reguladora de les normes 
sobre la tramitació del Compte General 

de la comunitat autònoma

El Reglament del Parlament de les Illes Balears estableix a

l’article 173 que rebut l’informe anual del Tribunal de Comptes

a què es refereix l’article 13.2 de la Llei Orgànica 2/82, del

Tribunal de Comptes, es procedirà d’acord amb el que

estableix el Reglament per a l’examen dels programes i plans

remesos pel Govern de la comunitat autònoma.

pjimenez
Resaltado
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Tota vegada que ja està constituïda la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, òrgan al qual correspon, d’acord

amb l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,

la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i

comptable del sector públic de les Illes Balears.

Atès el que estableixen els articles 7, 12 i 37 de la Llei

4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears, que disposen la tramitació de l’informe elaborat per la

Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts.

Atès que no hi ha una regulació específica al Reglament de

la Cambra, es creu convenient dictar unes normes que en

regulin la seva tramitació.

Per la qual cosa, aquesta Presidència, d’acord amb el que

disposa l’article 31.2 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears, i havent obtingut el parer favorable de la Mesa i la

Junta de Portaveus, dicta la següent 

RESOLUCIÓ

1. Rebut l’informe anual de la Sindicatura de Comptes sobre el

Compte General de la comunitat autònoma, la Mesa del

Parlament el trametrà a la Comissió d’Hisenda i pressuposts,

així com a cada un dels membres que integren aquesta

Comissió.

2. El debat de l’informe a la Comissió s’iniciarà amb la

presentació per part del Síndic Major, qui, si ho creu pertinent,

podrà anar acompanyat dels altres síndics i personal de la

Sindicatura. El Síndic Major podrà fer ús de la paraula pel

temps que fixi la Mesa de la Comissió.

3. Acabada l’exposició, cada grup parlamentari podrà fer ús de

la paraula per tal de formular preguntes en relació amb la

documentació objecte de debat, per un temps màxim de 15

minuts. Aquestes preguntes seran contestades pel Síndic Major

o per un dels altres síndics que l’acompanyin, a petició del

Síndic Major, una vegada concedida la paraula per la

Presidència de la Comissió.

4. El President de la Comissió podrà concedir un torn de

rèplica als grups parlamentaris per sol�licitar aclariments sobre

les qüestions plantejades prèviament. Tancarà el debat la

contrarèplica del Síndic Major.

5. Acabat el debat, se suspendrà la sessió i s’obrirà un termini

de 60 minuts per tal que els grups parlamentaris presentin

propostes de resolució davant la Mesa de la Comissió, la qual

admetrà les propostes que siguin congruents amb el tema

objecte de debat.

Les propostes admeses podran defensar-se per un temps

màxim de 10 minuts i el President de la Comissió podrà

concedir un torn en contra de 5 minuts després de la defensa de

cada una d’aquestes.

Les propostes de resolució es votaran segons l’ordre de

presentació, tret d’aquelles que signifiquin un rebuig global al

contingut de l’informe, que es votaran en primer lloc.

Aprovat l’informe, es donarà trasllat de les resolucions

aprovades al president del Govern de les Illes Balears, a la

Sindicatura de Comptes als efectes prevists a la Llei 4/2004, de

2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i es

publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.


