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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de la Presidència mitjançant la qual es regula la

presentació de la memòria anual del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o

presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears.

Resolució de la Presidència mitjançant la qual es regula

la presentació de la memòria anual del Tribunal Superior

de Justícia de les Illes Balears, per part del seu president

o presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears

L’article 95.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
preveu que “la memòria anual del Tribunal Superior de Justícia
serà presentada, pel seu president o presidenta, davant el
Parlament de les Illes Balears”.

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, d’una
banda, atribueix a l’article 48.1, 1r, la matèria de justícia, quan
pertoqui, a la comissió permanent legislativa d’Assumptes
Institucionals i Generals. D’altra banda, a l’article 182, disposa
que “els informes que per disposició constitucional, estatutària
o legal hagin de ser retuts al Parlament de les Illes Balears,
seran objecte de la tramitació prevista als articles 179 i 180
d’aquest reglament, amb l’exclusió de la intervenció inicial del
Govern, que podrà donar lloc o no, segons la seva naturalesa,
a la formulació de propostes de resolució”. Per últim, l’article
74 del mateix reglament adverteix que “cap debat no podrà
començar sense la distribució prèvia, almenys amb dos dies
d’antelació, de l’informe, el dictamen o la documentació que hi
hagi de servir de base, llevat d’acord en sentit contrari de la
Mesa del Parlament o de la comissió, degudament justificat a
tots els diputats i diputades”.

Malgrat que la Presidència del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears ha acomplit cada any, d’una manera
escrupolosa, amb la seva obligació estatutària de presentar la
dita memòria davant el Parlament de les Illes Balears, es
considera ara convenient, aprofitant l’experiència adquirida
aquests darrers anys amb l’esmentada presentació de la
memòria, que s’aprovin unes normes que facin més aclaridora
la mecànica de la seva tramitació al si del Parlament.

És per això que aquesta Presidència, en ús de les atribucions
que li atorga l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent
remitjat el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
Portaveus, en sengles sessions de dia 9 de març de 2016, dicta
la següent 

Resolució:

I. Una vegada presentada per la Presidència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears la seva memòria anual
davant el Parlament de les Illes Balears i un cop aquesta hagi
tengut entrada al Registre de l’Oficialia Major del Parlament de
les Illes Balears, la Mesa de la cambra l’admetrà a tràmit, la
qualificarà i ordenarà que es tramiti davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals.

II. La Mesa de l’esmentada comissió fixarà un ordre del dia
d’una sessió de la comissió perquè s’hi debati i sol�licitarà a la
Presidència del Parlament que recapti la compareixença del
president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia a
aquest efecte.

III. El debat a la Comissió s’iniciarà amb l’exposició o la
presentació de la memòria anual del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o
presidenta, sense limitació de temps.

IV. A continuació, s’obrirà un torn d’intervenció del
representant de cada grup parlamentari per un temps de deu
minuts, per tal de formular preguntes o observacions.

V. El president o la presidenta del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears intervindrà per contestar als grups
parlamentaris que hagin formulat preguntes o observacions, ja
sigui de manera individual, agrupada o conjunta.

VI. El president o la presidenta de la Comissió podrà concedir
un torn de rèplica als grups parlamentaris per tal de sol�licitar
aclariments sobre les qüestions plantejades prèviament.
Tancarà el debat la contrarèplica del president o la presidenta
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

VII. Acabat el debat, no es formularan propostes de resolució,
sense perjudici del dret dels diputats i les diputades i dels grups
parlamentaris de presentar les iniciatives parlamentàries que
considerin oportunes, seguint els tràmits habituals..

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

pjimenez
Resaltado


