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Ordre de Publicació

K)
Resolució de la Presidència reguladora de les sol licituds

de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb les iniciatives legislatives. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de maig de 2012, i la Mesa de la cambra
trobant-s'hi present, aproven la resolució següent:

Resolució de la Presidència reguladora de les sol licituds
de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en

relació a les iniciatives legislatives

L’article 21.b) de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora
del Consell Consultiu de les Illes Balears, disposa que està
legitimat per sol licitar dictamen del Consell Consultiu:

“b) El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposa el seu reglament, en els supòsits prevists,
respectivament, en els apartats 1 i 3 de l’article 18 , com
també en el que assenyala la lletra a) de l’article 19.”

Els apartats 1 i 3 de l’article 18 de l’esmentada Llei 5/2010
disposen que el Consell Consultiu serà consultat preceptivament
en els casos següents:

"1. Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut
d’Autonomia."

"3. Prèviament a la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional,
pel Govern o pel Parlament de les Illes Balears, contra lleis
i normes amb rang de llei de l’Estat o d’una altra comunitat
autònoma.”

L’article 19.a) de la Llei 5/2010 estableix que amb caràcter
facultatiu es podrà sol licitar el dictamen del Consell Consultiu
per:

"a) Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament de les Illes Balears.”

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat pel
Ple de la cambra dia 15 de març de 2011 i publicat al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears de dia 20 d’abril de
2011, regula a l’article 187 la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat per part del Parlament, supòsit previst a
l’article 18.3 de la Llei 5/2010; a l’article 141 desplega la
reforma estatutària prevista a l’article 139 de l’Estatut
d’Autònoma, supòsit contemplat a l’article 18.1 de la Llei
5/2010; però en cap dels casos no regula el procediment per
sol licitar el dictamen del Consell Consultiu. Aquest
procediment venia regulat als articles 11, 15 i 17 de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu, modificada per la
Llei 6/2000, de 31 de maig, la qual va derogar el procediment
abans esmentat.

Davant l’absència de regulació reglamentària i pel que fa a
la sol licitud del dictamen de caràcter facultatiu de l’article 19.a)
de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de els Illes Balears, aquesta presidència, d’acord amb
el que preveu l’article 33.2 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears, amb el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
Portaveus de dia 16 de maig de 2012, dicta la següent 

Resolució

Primer. Pot sol licitar el dictamen al Consell Consultiu el Ple
del Parlament, a iniciativa  d’un grup parlamentari, en el supòsit
previst a l’apartat a) de l’article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de
juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Segon.  Els grups parlamentaris proposants del dictamen hauran
de comunicar la seva intenció dins les 48 hores següents a la de
l’acabament del dictamen de la comissió pertinent, en escrit
dirigit al president del Parlament, termini previst a l’article 125
del Reglament del Parlament.

A l’escrit s'haurà de fer constar amb claredat i precisió
l’objecte de la consulta, delimitant l’abast i la incidència de la
matèria, les disposicions afectades i els extrems concrets sobre
els quals s’ha de pronunciar el Consell Consultiu.

En el supòsit que la iniciativa es tramités pel procediment
d’urgència, el termini es reduirà a 24 hores.

Tercer. La sol licitud de dictamen al Consell Consultiu
s’inclourà a un ordre del dia d’una sessió plenària
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte de llei o la proposició de llei de què es tracti al ple.

Així mateix procedirà incloure la iniciativa a l’ordre del dia
de la sessió plenària en què es debati el dictamen de la comissió,
si bé aquella es farà a un punt anterior.

Quart. En el supòsit que el plenari acordàs d'instar al Consell
Consultiu a elaborar el dictamen sol licitat, el procediment
legislatiu romandrà suspès fins que no s’elabori el dictamen o
fins que no hagi transcorregut el termini d’emissió i el Consell
Consultiu l’hagi tramès a la Presidència del Parlament.

La Mesa de la cambra traslladarà al Consell Consultiu
l’acord del Ple al qual s’adjuntarà el dictamen de la comissió,
les esmenes i els vots particulars mantinguts a plenari, així com
el dossier documental i legislatiu. També s’hi adjuntarà la
documentació que el Govern hagi presentat com a
documentació necessària o complementària, si es tractava d’un
projecte de llei, o els antecedents aportats a les proposicions de
llei, així com les opinions que s’hagin obtingut derivades de
l’aplicació de l’article 117.2 del Reglament del Parlament.

Cinquè. Rebut el dictamen del Consell Consultiu, es publicarà
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. En el
supòsit que el dictamen fes objeccions al text del projecte o de
la proposició de llei dictaminats, el text del dictamen juntament
amb les objeccions serà tramès de bell nou a la comissió
legislativa corresponent, que emetrà nou dictamen si ho creu
pertinent.

A la seu del Parlament, 16 de maig de 2012.
El president del Parlament de les Illes balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Resaltado


