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Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació parlamentària del Decret Llei RGE núm.

4020/07, de mesures cautelars fins a l'aprovació de normes de
protecció d'àrees d'especial valor ambiental per a les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre del 2007, atès l'escrit RGE núm. 4020/07,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei esmentat, i havent estat publicat al BOIB
núm. 176, de dia 24 de novembre del 2007, conformement amb
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda de preveure'n la validació expressa pel Ple del
Parlament en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació, després d'un debat i d'una
votació de totalitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència sobre el procediment de control

i validació dels decrets llei. 

Resolució de Presidència sobre el procediment de control
i validació dels decrets llei

La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
duta a terme mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, estableix al seu article 49 el següent:

"1. En cas d'extraordinària i urgent necessitat, el Consell de
Govern podrà dictar mesures legislatives provisionals en
forma de decrets llei, que no podran afectar els drets
establerts en aquest Estatut, les matèries objecte de lleis de
desenvolupament bàsic de l'Estatut d'Autonomia, els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, la reforma
de l'Estatut, els règim electoral ni l'ordenament de les
institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Els decrets llei quedaran derogats si en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents a la seva
promulgació no són convalidats expressament pel
Parlament després d'un debat i d'una votació de totalitat.

Durant el termini establert en el paràgraf anterior, el
Parlament podrà acordar la tramitació dels decrets llei com
a projectes de llei pel procediment d'urgència."

Atès que l'actual Reglament del Parlament no conté cap
norma que desenvolupi l'article abans esmentat, pel fet de ser
anterior a la norma estatutària, és necessari adoptar una
resolució de Presidència d'acord amb l'establert a l'article 31.2
per tal de suplir la mancança reglamentària.

Per això, aquesta presidència, en ús de les atribucions que
li confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de
la Junta de Portaveus en sengles sessions de dia 5 de desembre
del 2007, 

Resol

1. El debat i la votació sobre la convalidació o la derogació
d'un decret llei s'han de fer en el Ple del Parlament o en la
Diputació Permanent en el termini improrrogable de 30 dies
subsegüents a la seva promulgació, d'acord amb el que
disposa l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
En tot cas, la incorporació d'un decret llei a l'ordre del dia
d'una sessió per al seu debat i votació podrà fer-se quan
aquest s'hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. El debat s'iniciarà amb l'exposició per part d'un membre del
Govern de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat. 
El debat subsegüent s'ajustarà a l'establert al Reglament del
Parlament de les Illes Balears per als debats de totalitat.

3. Conclòs el debat es procedirà a la votació, que serà sempre
de totalitat. Els vots afirmatius s'entendran favorables a la
convalidació, i els negatius favorables a la derogació.

4. Convalidat el decret llei, el president o la presidenta del
Parlament demanarà si algun grup parlamentari desitja que
es tramiti com a projecte de llei. En cas afirmatiu, la
sol licitud serà sotmesa a la decisió de la Cambra.
Si la Cambra es pronunciava a favor, es tramitarà com a
projecte de llei pel procediment d'urgència i no s'hi podran
presentar esmenes a la totalitat de devolució.

5. La Diputació Permanent podrà exclusivament tramitar com
a projectes de llei pel procediment d'urgència els decrets
llei que el Govern dicti durant els períodes entre
legislatures.

6. L'acord de convalidació o derogació d'un decret llei es
publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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