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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REGULADORA DE L'ACCÉS AL SALÓ DE SESSIONS
DEL PARLAMENT *
Aquesta Presidència, atès que el nombre de places que, en el saló de sessions, es poden
destinar al públic es limita a quaranta-quatre, havent consultat la Mesa de la Cambra, i en ús
de les atribucions que li confereix el reglament provisional del Parlament, més concretament
l'article 106, té a bé d'emetre la següent:
RESOLUCIÓ
L'accés al Saló de Sessions de la Cambra, de caràcter lliure, haurà de fer-se mitjançant la
invitació corresponent, que podrà retirar-se de la seu del Parlament, quaranta-vuit hores
abans de l'hora prevista per a l'inici de la sessió de què es tracti, amb la presentació prèvia
del Document Nacional d'Identitat de la persona interessada.

* Resolució no publicada al BOPIB
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Resolució no publicada al BOPIB

RESOLUCIÓ DE LA PRESID�NCIA, EN VIRTUT DE L'ESTABLERT A
L'ARTICLE 31.3 DEL REGLAMENT PROVISIONAL DE LA CAMBRA,PROCES:A SEGUIR PER A LA PUBLICACIO DELS PROJECTES I LES
PROPOSICIONS DE LLEI, UNA VEGADA S'HA� APROVAT PEL PLE.-

1) UNA VEGADA EL PLE DE LA CAMBRA HAURA APROVAT UN PROJEt

TE O UNA PROPOSICIÓ DE LLEI, EL SR, OFICIAL MAJOR DEL PAR
LAMENT EXPEDIRA CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DEL TEXT APRO-/
VAT, TOT INCLOENT-HI, NATURALMENT, LES ESMENES DE TOT TI
PUS QUE S'HAGIN APROVADES AL LLARG DEL DEBAT I LA VOTACIÓ,

2) EL SR, OFICIAL MAJOR TRASLLADARA EL CERTIFICAT EXPEDIT

AL NEGOCIAT DE TRADUCCIONS, PER TAL QUE ES PROCEDEIXI A /
REALITZAR O COMPLETAR (EN EL CASQUE JA HAGUÉS ESTAT TRA
DUIT EL TEXT PREVIAMENT) LA TRADUCCIÓ DEL TEXT APROVAT,

3) EL TRADUCTOR/AQUE REALITZI LA TRADUCCIÓ, UN COP FETA,

LA FIRMARA I LA TRASLLADARA AL LLETRAT AL CARREC DEL QUAL
HAGUÉS ESTAT L'ASSESSORAMENT DE LA COMISSIÓ CORRESPONENT,

4) Es REALITZARA, SEGUIDAMENT, UNA SESSIÓ DE TREBALL CON
JUNTA,PER PART DEL LLETRAT AL,LUDIT A� PUNT ANTERIOR I LA
CAP DEL NEGOCJAT DE TRADUCCIONS,QUE HAURAN DE GARANTIR /
QUE EL TEXTQUE EN RESULTI S'AJUSTA FIDELMENT ALQUE HA APROVAT EL PLE PR�VIAMENT, I QUE, A LA REDACCIÓ D'AQUEST,
S'HI OBSERVA LA CORRECCIÓ GRAMATICAL, TANT EN LLENGUA CA�
TELLANA COM EN LLENGUA CATALANA, QUE PERTOCA,
5) FINALMENT, ELS TEXTOS, EN CASTELLA I EN CATALA,QUE Rf
CULLIN LA LLEI, ELS SIGNARA UN DELS SECRETARIS DE LA MESA
DE LA CAMBRA, AMB EL VIST I PLAU DEL SR, PRESIDENT; FET /
AIXÓ, ES TRASLLADARAN AL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA,
COM A VERSIÓ OFICIAL EN LES DUES LLENGÜES, PER A LA PUBLl
CACIÓ EN EL BUTLLETf OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA I /
EN EL B.O.E.
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BOPIB núm. 35 / 14 de març de 1985
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BOPIB núm. 39 / 2 de maig de 1985
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BOPIB núm. 052 / 13 de desembre de 1985
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BOPIB núm. 53 / 30 de desembre de 1985
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BOPIB núm. 069 / 14 de juliol de 1986
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BOPIB núm. 069 / 14 de juliol de 1986
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BOPIB núm. 82 / 3 de març de 1987
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BOPIB núm. 30 / 3 de juny de 1988
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B.O.P.I.B. Núm. 70 - 14 de desembre del 1989

A)

-

11.- INFORMACIÓ

11.- INFORMACIÓN

Ordre de Publicacló

Orden de Publlcaclón
A)

RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA

2477

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Ates que, per acord del Ple del Parlament de les Illes Ba
lears, en sessió celebrada dia 19 de maig del 1988, es crea una
Comissió no Permanent d'lnvestigació i Estudi sobre la proble
matica de les Toxicomanies a les Illes Balears, i que en el ter
mini d'un any com a maxim haura acabat el seu treball d'ana
lisi i diagnostic dels problemes de drogodependencia.

Dado que, por acuerdo del Pleno del Parlamento de las
Islas Baleares, en sesión celebrada día 19 de mayo de 1988, se
crea una Comisión no Permanente de Investigación y Estudio
sobre la problemática de las Toxicomanías en las Islas Balea
res, y que en el plazo de un año como máximo deberá acabar
su trabajo de análisis y diagnóstico de los problemas de drogo
dependencia.

Ates que, en data 6 d'octubre del 1988 es constituí la per
tinent Comissió no permanent, havent realitzat sempre el tre
ball en Comissió, i nomenada una Ponencia dia 11 d'octubre
del 1989, als efectes que seguís y resumís la totalitat dels tre
balls realitzats.

Dado que, en fecha 6 de octubre de 1988 se constituyó la
pertinente Comisión no permanente, habiendo realizado siem
pre el trabajo en Comisión, y nombrada una Ponencia día 11
de octubre de 1989, a los efectos de que siguiese y resumiese la
totalidad de los trabajos realizados.

En ús de les facultats previstes a l'article 31.2 del Regla
ment de la Cambra,

En uso de las facultades previstas en el artículo 31.2 del
Reglamento de la Cámara,
RESUELVO:

RESOLC:
1.- Que el treball d'analisi i diagnostic dels problemes de
drogodependencia a les Illes Balears, sigui redactat per la Po
nencia i elevat a la Comissió.

1.- Que el trabajo de análisis y diagnóstico de los proble
mas de drogodependencia en las Islas Baleares, sea redactado
por la Ponencia y elevado a la Comisión.

2.- El treball elabora/per la Ponencia sera debatut en Co
missió per elevar-lo a definitiu amb les incorporacions de les
conclusions formulades i adoptades per aquesta.

2.- El trabajo elaborado por la Ponencia será debatido en
Comisión para elevarlo a definitivo con las incorporaciones de
las conclusiones formuladas y adoptadas por la misma.

3.- El treball esmentat sera remes pel President de la Co
missió al President del Parlament als efectes de la seva inclusió
a l'Otdre del Dia d'una Sessió Plenaria.

3.- El trabajo citado será remitido por el Presidente de la
Comisión al Presidente del Parlamento a los efectos de su in
clusión en el Orden del Día de una Sesión Plenaria.

4.- De la present resolució, se'n retrd compte a la Mesa del
Parlament, a la Junta de Portaveus i a la Comissió d'Investiga
ció.

4.- De la presente resolución, se dará cuenta a la Mesa del
Parlamento, a la Junta de Portavoces y a la Comisión de In
vestigación.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbert{ i PicomelL

-

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 22 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbert{ Picomell
Orden de Publlcaclón

Ordre de Publlcacló
B)

B)

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 21 de noviembre de 1989, una vez examinado el
escrito R.G.E. núm. 1687/89, presentado por el Grupo Parla
mentario PSM-EEM, por el cual se solicitaba que la Proposi
ción no de Ley R.G.E. núm. 1477/89, se debatiera ante el Pleno
de la Cámara en lugar de ante la Comisión de Asuntos Socia
les, no.consideró procedente reconsiderar el tema, ya que la so
licitud formulada no se ajusta en cuanto a la presentación a
las previsiones temporales establecidas por el artículo 30.2 del
Reglamento de la Cámara.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió ce
lebrada dia 21 de novembre del 1989, un cop examinat l'escrit
R.G.E. núm. 1687/89, presentat pel Grup Parlamentari PSM
EEM, pel qua[ se sol·licitava que la Proposició no de Llei R.G.
E. núm. 1477/89, es debatés davant el Ple de la Cambra en lloc
de davant la Comissió d'Assumptes Socials, no considera pro
ceden/ de reconsiderar el tema, ja que la sol·licitud formulada
no s'ajusta quant a la presentació a les previsions temporals es
tablertes per l'article 30.2 del Reglament de la Cambra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 28 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbertí Picornell

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 28 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbert{ i PicomelL
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B.O.P.I.B. núm. 4 - 29 d'agost del 1991
Ordre de Publicació

Orden de Publicación

D)

D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 d'agost del 1991, acordà d'admetre a tràmit
l'escrit RGE núm 1213/91, presentat per la Comissió
Promotora per a la modificació de la Llei 14/1991, com a
Proposició de Llei de Modificació de la Llei 14/1991, de 29
d'abril, de creació del Parc Nacional Marítimo-terrestre de
l'arxipèlag de Cabrera.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 2 de agosto de 1991, acordó admitir a trámite
el escrito RGE núm. 1213/91, presentado por la Comisión
Promotora para la modificación de la Ley 14/1991, como
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 14/1991, de 29
de abril, de creación del Parque Nacional Marítimo-terrestre
del archipiélago de Cabrera.

El que es publica per tal d'acomplir el que es disposa a
l'article 5.3 de la Llei 4/1991.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo que se
dispone en el artículo 5.3 de la Ley 4/1991.

Palma, a 8 d'agost del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 8 de agosto de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

E)

E)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 2 d'agost del 1991, prengué jurament o promesa
dels Fedataris especials designats per la Comissió Promotora
per a la Modificació de la Llei 1/1991, a l'empara del que es
preveu al punt 4 de l'article 8 de la Llei 4/1991, Reguladora de
la Iniciativa Legislativa Popular.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 2 de agosto de 1991, tomó juramento o
promesa de los Fedatarios especiales designados por la
Comisión Promotora para la Modificación de la Ley 1/1991,
al amparo de lo que se prevé en el punto 4 del artículo 8 de la
Ley 4/1991, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Els Fedataris esmentats són els Srs. Joan Bonet i Riera,
Joan Ramon i Rubio, Cosme Vidal i Juan, Antoni Serra i
Colomar, Tomàs Suárez i Riera i la Sra. Pilar Juan i Verdera.

Los Fedatarios citados son los Sres. Joan Bonet Riera,
Joan Ramon Rubio, Cosme Vidal Juan, Antoni Serra Colomar,
Tomás Suárez Riera y la Sra. Pilar Juan Verdera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'agost del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 8 de agosto de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

F)

F)

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 9/91, SOBRE LES
INICIATIVES PARLAMENTÀRIES.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NÚM. 9/91, SOBRE
LAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 30 de juliol del 1991, i la Junta de Portaveus en
reunió celebrada dia 13 d'agost del mateix any, restaren
assabentades de la Resolució següent:

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 30 de julio de 1991, y la Junta de Portavoces
en reunión celebrada el día 13 de agosto del misma año,
quedarán enteradas de la siguiente Resolución:

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, i per tal
de garantir que en la tramitació de cadascuna de les iniciatives
parlamentàries es respecti la voluntat dels autors quant a
l'objecte d'aquestes i que la referència conceptual en sigui
única i la mateixa al llarg de tot el procés, tant en el
tractament informàtic com en la publicació i en la resta dels
tràmits prevists reglamentàriament, dicta la següent

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, y para
garantizar que en la tramitación de cada una de las iniciativas
parlamentarias se respete la voluntad de los autores en cuanto
al objeto de las mismas y que la referencia conceptual sea
única y la misma a lo largo de todo el proceso, tanto en el
tratamiento informático como en la publicación y en el resto de
los trámites previstos reglamentariamente, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓ
Totes les iniciatives parlamentàries que hom pretengui de
tramitar, qualssevulla en siguin els autors o els òrgans en què
s'hagin de tractar, i a més de complir amb les previsions
reglamentàries establertes en cada cas, hauran d'anar

RESOLUCIÓN

31

Todas las iniciativas parlamentarias que se pretendan
tramitar, cualesquiera que sean sus autores o los órganos en
que deban tratarse, y además de cumplir con las previsiones
reglamentarias establecidas en cada caso, deberán de ir

B.O.P.I.B. núm. 4 - 29 d'agost de 1991
encapçalades per un títol significatiu del tipus d'iniciativa i el
contingut d'aquesta, títol que esdevindrà referència única a
totes els efectes del document de què es tracti.
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encabezadas por un título significativo del tipo de iniciativa y
el contenido de la misma, título que se convertirá en referencia
única a todos los efectos del documento de que se trate.

A la seu del Parlament, a 19 d'agost del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

En la sede del Parlamento, a 19 de agosto de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

G)

G)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 13 d'agost del 1991, restà assabentada de l'escrit
RGE núm. 1319/91, presentat pel Diputat Hble. Sr. Jaume
Peralta i Aparicio, mitjançant el qual comunica la seva
incorporació al Grup Parlamentari MIXT.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 13 de agosto de 1991, se dio por enterada del
escrito RGE núm 1319/91, presentado por el Diputado Hble.
Sr. Jaume Peralta y Aparicio, mediante el cual comunica su
incorporación al Grupo Parlamentario MIXTO.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'agost del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 19 de agosto de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

H)

H)

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 10/91, SOBRE EL
NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI EVENTUAL.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NÚM. 10/91, SOBRE
EL NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO EVENTUAL.

Atès que l'organigrama de la Cambra, aprovat per la Mesa
en sessió celebrada dia 30 de juliol del 1991, contempla
l'existència del lloc de treball actualment vacant de CAP DEL
GABINET DE PRESIDÈNCIA, amb categoria de director
general, que té assignades les funcions, sense perjudici de la
Cabdalia superior de tot el personal i de tots els serveis que li
competeixen al Lletrat-Oficial Major de la Cambra, de la
deguda coordinació de les àrees de: PREMSA; PROTOCOL;
SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDÈNCIA;
DOCUMENTACIÓ; SERVEIS TÈCNICS; DIVULGACIÓ
INSTITUCIONAL; SEGURETAT l MAJORDOMIA, a més
d'executar totes les tasques anàlogues que li encomani la
Presidència.

Dado que el organigrama de la Cámara, aprobado por la
Mesa en sesión celebrada el día 30 de julio de 1991, contempla
la existencia del puesto de trabajo actualmente vacante de
JEFE DEL GABINETE DE PRESIDENCIA, con categoría de
director general, que tiene asignadas las funciones, sin
perjuicio de la Jefatura superior de todo el personal y de todos
los servicios que le competen al Letrado-Oficial Mayor de la
Cámara, de la debida coordinación de las tareas de: PRENSA;
PROTOCOLO; SECRETARÍA PARTICULAR DE
PRESIDENCIA; DOCUMENTACIÓN; SERVICIOS
TÉCNICOS; DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL; SEGURIDAD
Y MAYORDOMÍA, además de ejecutar cuantas tareas le
encomiende la Presidencia.
Dado que el citado puesto de trabajo es considerado de
confianza o de asesoramiento especial de esta Presidencia.

Atès que l'esmentat lloc de treball és considerat com de
confiança o d'assessorament especial d'aquesta Presidència.

En uso de las facultades previstas por el artículo 54 del
Estatuto del Personal del Parlamento de las Islas Baleares,
esta Presidencia dicta la siguiente:

En ús de les facultats previstes per l'article 54 de l'Estatut
del Personal del Parlament de les Illes Balears, aquesta
Presidència dicta la següent:

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
1.- Nombrar al Sr. D. Miquel Angel Limón Pons, titulado
superior, provisto de DNI núm. 37.685.216, JEFE DEL
GABINETE DE PRESIDENCIA, con categoría de director
general, con efectos desde el lunes día 2 de septiembre de
1991, quien percibirá con cargo a la pertinente consignación
presupuestaria, la retribución íntegra mensual de 378.571
pesetas, más dos pagas extraordinarias de igual cantidad, a
devengar los meses de junio y diciembre; a dicha retribución
se le aplicaran los descuentos y retenciones pertinentes.

1.- Nomenar el Sr. Miquel Àngel Limón i Pons, titulat
superior, provist de DNI núm. 37.685.216, CAP DEL
GABINET DE PRESIDÈNCIA, amb categoria de director
general, amb efectes des del dilluns dia 2 de setembre del
1991, qui percebrà amb càrrec a la pertinent consignació
pressupostària, la retribució íntegra mensual de 378.571
pessetes, més dues pagues extraordinàries d'igual quantitat, a
meritar els mesos de juny i desembre; a l'esmentada retribució
se li faran els descomptes i retencions d'aplicació.

2.- De la presente Resolución se dará cuenta a la Mesa de
la Cámara y se publicará en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

2.- De la present Resolució se'n retrà compte a la Mesa de
la Cambra i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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*Vocals:
Membre de la Mesa titular: Hble.. Secretari Segon del
Parlament de les Illes Balears, Sr. Josep Moll i Marquès.
Membre de la Mesa suplent: Hble. Vice-president Segon
del Parlament de les Illes Balears, Sr. J. Francesc Triay i
Llopis.
Secretari del Tribunal Titular: Lletrat-Oficial Major del
Parlament de les Illes Balears, Sr. Joan Ferrer i Cànaves.
Secretari del Tribunal suplent: Lletrat del Parlament de les
Illes Balears, Sr. Miquel Mulet i Bauzá.
Vocal titular en representació dels Delegats de personal del
Parlament de les Illes Balears: Lletrat del Parlament de les Illes
Balears, Sr. Agustí Cerveró i Sánchez-Capilla.
Vocal suplent en representació dels Delegats de personal
del Parlament de les Illes Balears: No se'n designa per motius
d'incompatibilitat.

*Vocales:
Miembro de la Mesa titular: Hble. Secretario Segundo del
Parlamento de las Islas Baleares, Sr. D. Josep Moll Marquès.
Miembro de la Mesa suplente: Hble. Vicepresidente
Segundo del Parlamento de las Islas Baleares, Sr. D. J.
Francesc Triay Llopis.
Secretario del Tribunal Titular: Letrado-Oficial Mayor del
Parlamento de las Islas Baleares, Sr. D. Joan Ferrer Cànaves.
Secretario del Tribunal suplente: Letrado del Parlamento de
las Islas Baleares, Sr. D. Miquel Mulet Bauzá.
Vocal titular en representación de los Delegados de
personal del Parlamento de las Islas Baleares: Letrado del
Parlamento de las Islas Baleares, Sr. D. Agustí Cerveró
Sanchez-Capilla.
Vocal suplente en representación de los Delegados de
personal del Parlamento de las Islas Baleares: No se designa
por motivos de incompatibilidad.
Vocal titular propuesto por la Universidad de las Islas
Baleares: Sr. D. Joan Oliver Araujo.
Vocal suplente propuesto por la Universidad de las Islas
Baleares: Sr. D. Bartomeu Domenge Amer.

Vocal titular proposat per la Universitat de les Illes Balears:
Sr. Joan Oliver i Araujo.
Vocal suplent proposat per la Universitat de les Illes
Balears: Sr. Bartomeu Domenge i Amer.

En la sede del Parlamento, 19 de septiembre de 1991.
La Presidenta del Tribunal:
María Luisa Cava de Llano Carrió.

A la seu del Parlament, 19 de setembre del 1991.
La Presidenta del Tribunal:
Maria Lluïsa Cava de Llana i Carrió.

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
H)

H)

Resolució de Presidència 11/91, d'interpretació de
l'article 92.3 del Reglament de la Cambra.

Resolución de Presidencia 11/91, de interpretación del
artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunions celebrades els dies 10 i 18 de setembre del
1991, respectivament, donaren el parer favorable a la Resolució
de Presidència següent.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de las
Islas Baleares, en reuniones celebradas los días 10 y 18 de
septiembre de 1991, respectivamente, dieron su parecer
favorable a la siguiente Resolución de Presidencia:

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, i en relació
amb la interpretació de l'article 92.3 d'aquest, dicta la següent

Esta Presidencial en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, y en relación con
la interpretación del artículo 92.3 del mismo, dicta la siguiente
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓ
Atès que l'article 92.3 del Reglament del Parlament
estableix com a dies hàbils “als efectes de publicació i
tramitació de documents i de terminis de presentació
d'esmenes” els trenta dies anteriors al del començament del
període ordinari de sessions.

Dado que el artículo 92.3 del Reglamento del Parlamento
establece como días hábiles “a los efectos de publicación y
tramitación de documentos y de plazos de presentación de
enmiendas” los treinta días anteriores al del inicio del período
ordinario de sesiones.

Atès que l'esperit d'aquesta disposició és de possibilitar el
màxim aprofitament dels dos mesos de cada període de
sessions, fixats per l'article 61 del Reglament de la Cambra, en
concordança amb el 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Dado que el espíritu de esta disposición es posibilitar el
máximo aprovechamiento de los dos meses de cada período de
sesiones, fijados por el artículo 61 del Reglamento de la
Cámara, en concordancia con el 24.4 del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares.

Atès que la normativa parlamentària vigent fa possible la
convocatòria de la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus
per a l'admissió d'iniciatives i la fixació dels Ordres del Dia de
les sessions plenàries a celebrar en la primera setmana de cada
període de sessions.

Dado que la normativa parlamentaria vigente hace posible
la convocatoria de la Mesa del Parlamento y la Junta de
Portavoces para la admisión de iniciativas y la fijación de las
Ordenes del Día de las sesiones plenarias a celebrar en la
primera semana de cada período de sesiones.
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Atès que les Meses de les Comissions exerceixen respecte
d'aquestes la funció equivalent d'estudi de la documentació
pendent i confecció d'ordres del dia de les sessions a convocar.
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Dado que las Mesas de las Comisiones ejercen respecto de
las mismas la función equivalente de estudio de la
documentación pendiente y confección de órdenes del día de
las sesiones a convocar.

Per tot això, aquesta Presidència RESOL:

Por todo ello, esta Presidencia RESUELVE:

Autoritzar la convocatòria de les Meses de les diverses
Comissions parlamentàries durant la setmana immediatament
anterior a la data d'inici de cada període ordinari de sessions,
amb la finalitat de confeccionar els Ordres del Dia
corresponents i adoptar els acords previs necessaris per a
possibilitar la celebració de les sessions de les Comissions
respectives en la primera setmana del període ordinari, que,
conseqüentment, podran ser convocades.

Autorizar la convocatoria de las Mesas de las diversas
Comisiones Parlamentarias durante la semana inmediatamente
anterior a la fecha de inicio de cada período ordinario de
sesiones, con la finalidad de confeccionar las Ordenes del Día
correspondientes y adoptar los acuerdos previos necesarios
para posibilitar la celebración de las sesiones de las Comisiones
respectivas en la primera semana del período ordinario, que, en
consecuencia, podrán ser convocadas.

A la seu del Parlament, 18 de setembre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

En la sede del Parlamento, 18 de septiembre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

V.- CORRECCIÓ ERRATES

V.- CORRECCIÓN ERRATAS

A) Correcció errates BOPIB núm. 5.

A) Corrección erratas BOPIB núm. 5

- Pàg. 118. II.- INFORMACIÓ. Apartat B)
On diu: ... davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, ...
Ha de dir: ... davant la Comissió d'Economia, ...

- Pág. 118. I.- INTERPELACIONES. Apartado A).
Donde dice: R.G.E. núm. 1356/91.
Debe decir: R.G.E. núm. 1380/91.

- Pàg. 126. II.- INFORMACIÓ. Apartat B)
On diu: ... davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, ...
Ha de dir: ... davant la Comissió d'Economia, ...

- Pág. 118. II.- INFORMACIÓN. Apartado B).
Donde dice: ... ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos...
Debe decir: ... ante la Comisión de Economía ...
- Pág. 1268. II.- INFORMACIÓN. Apartado B).
Donde dice: ... ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos...
Debe decir: ... ante la Comisión de Economía ...
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Orden de Publicación

D)

D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 22 d’octubre del 1991, admeté a tràmit els
escrits RGE núm. 1826/91 a 1829191, presentats pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
mitjançant els quals reiterava una sèrie de preguntes, a la vista
que han transcorregut més de vint dies des de la seva
publicació al BOPIB i no han estat contestades pel Govern de
la CA.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el día 22 de octubre de 1991, admitió a trámite los
escritos RGE núm. 1826/91 a 1829/91, presentados por el
Diputado Hble. Sr. D. Ramon Orfila, del Grupo Parlamentario
PSM i EEM, mediante los cuales reiteraba una serie de
preguntas, a la vista de que han transcurrido más de veinte
días desde su publicación en el BOPIB y no han sido
contestadas por el Govern de la CA.

La Mesa acordà que aquestes preguntes passassin a ser
contestades oralment les Comissions següents:
- Preguntes RGE núm. 1251191, relativa a presentació per
part del Govern de la CA del Projecte de Llei de defensa del
turista (publicada al BOPIB núm. 4, de 29 d’agost del 1991) i
1432/91, relativa a participació de la Conselleria de Turisme
en els actes d’elecció de”Miss Comunitat Balear” (publicada
al BOPIB núm. 6, de 30 de setembre del 1991) davant la
Comissió de Turisme.
-Preguntes RGE núm. 1427191, relativa a prevenció
d’incendis a partir d’abocadors controlats o incontrolats;
1431/91, relativa a suport del Govern al projecte per al
Programa Leader (publicades al BOPIB núm. 6, de 30 de
setembre del 1991) davant la Comissió d’Economia.

La Mesa acordó que estas preguntas pasasen a ser
contestadas oralmente ante las siguientes Comisiones:
- Preguntas RGE núm. 1251/91, relativa a presentación por
parte del Govern de la CA del Proyecto de Ley de defensa del
turista (publicada en el BOPIB núm. 4, de 29 de agosto de
1991) y 1432/91, relativa a participación de la Conselleria de
Turismo en los actos de elección de “Miss Comunitat Balear”
(publicada en el BOPlB núm. 6, de 30 de septiembre de 1991)
ante la Comisión de Turismo.
- Preguntas RGE núm. 1427191, relativa a prevención de
incendios a partir de vertidos controlados o incontroladas;
1431/91, relativa a apoyo del Govern al proyecto para el
Programa Leader (publicadas en el BOPlB núm. 6, de 30 de
septiembre de 1991) ante la Comisión de Economía.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d’octubre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 24 de octubre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

E)

E)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en reunions celebrades dia 22 d’octubre del 1991,
restaren assabentades de la següent Resolució de Presidència:

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares y la Junta de
Portavoces, en reuniones celebradas el dfa 22 de octubre de
1991, se dieron por enteradas de la siguiente Resolución de
Presidencia:

RESOLUCIÓ DE
REGULADORA DEL
PONÈNCIES.

LA PRESIDÈNCIA 12/91,
FUNCIONAMENT DE LES

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 12/91,
REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
PONENCIAS.

Atès que s’han constatat en Legislatures anteriors
dificultats freqüents per a la convocatòria de les reunions de
les Ponències creades en el si de les Comissions
Parlamentàries i per al manteniment d’un ritme regular dels
treballs d’aquestes en l’elaboració dels Informes pertinents
sobre les iniciatives legislatives encomanades, amb les
repercussions consegüents respecte dels terminis prevists per
l’article 42.3 del Reglament.
Atesa la petició formulada pel Portaveu del Grup
Parlamentari Partit Popular-Unió Mallorquina durant la
sessió de la Junta de Portaveus celebrada dia 18 de setembre
del 1991, en el sentit que es dictàs una Resolució reguladora
del funcionament i els treballs de les Ponències, per tal
d’establir-ne, entre d’altres aspectes, el sistema de
convocatòries i la direcció dels debats, amb l’objectiu final de
millorar-ne el ritme i la qualitat dels treballs.

Dado que se han constatada en Legislaturas anteriores
dificultades frecuentes para la convocatoria de las reuniones
de las Ponencias creados en el seno de las Comisiones
Parlamentarios y para el mantenimiento de un ritmo regular
de los trabajos de las mismas en la elaboración de los Informes
pertinentes sobre las iniciativas legislativas encomendadas,
con las repercusiones consiguientes respecto de los plazos
previstos por el artículo 42.3 del Reglamento.
Dada la petición formulada por el Portavoz del grupo
Parlamentario Partido Popular-Unión Mallorquinda durante
la sesión de la Junta de Portavoces celebrada el día 18 de
septiembre de 1991, en el sentida de que se dictase una
Resolución reguladora del funcionamientos y los trabajos de
las Ponencias, para establecer, entre otros aspectos, su sistema
de convocatorias y la dirección de los debates, con el objetivo
final de mejorar su ritmo y la cantidad de los trabajos.

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l’article 31.2 del Reglament del Parlament, dicta la
següent

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 31.2 del Reglamento del Parlamento, dicta la
siguiente
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RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

1.- Les Ponències que es constitueixin en el si de les
Comissions Parlamentàries hauran de nomenar un
Coordinador, elegit d’entre els seus membres per majoria
establerta d’acord amb el que preveu l’article 116.5 del
Reglament de la Cambra.
2.- El nomenament d’aquest Coordinador s’haurà de
comunicar a la Presidència del Parlament, i no es podrà
convocar cap reunió de la Ponència sense que s’hagi fet
prèviament la notificació esmentada.
3. - La missió del Coordinador serà de convocar les
successives reunions de la Ponència, així com de moderar-ne
els debats.

1.- Las Ponencias que se constituyan en el seno de las
Comisiones Parlamentarios deberán nombrar un Coordinador
elegido de entre sus miembros por mayoría establecida de
acuerdo con lo que prevé el artículo 116.5 del Reglamento de
la Cámara.
2.- El nombramiento de este Coordinador deberá
comunicarse a la Presidencia del Parlamento, y no podrá
convocarse ninguna reunión de la Ponencia sín que se haya
realizado previamente la citada notificación.
3.- La misión del Coordinador sera convocar las sucesivas
reuniones de la Ponencia, así como moderar sus debates.
En la sede del Parlamento, 22 de octubre de 1991.
El Presidente del Pa.rlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

A la seu del Parlament, a 22 d’octubre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació

Orden de Publicación

F)

F)

Llista definitiva d’admesos a les proves selectives per tal
de cobrir dues places vacants a la plantilla. del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears, del cos
d’Auxiliars Administratius, grup D, tom lliure.-

Lista definitiva de admitidos en las pruebas selectivas para
cubrir dos plazas vacantes en la plantilla del personal
funcionaria del Parlamento de las Islas Baleares, del cuerpo
de Auxiliares Administrativos, grupo D, tumo libre.-

S’eleva a definitiva la relació dels aspirants admesos,
publicada en el BOPIB núm. 6, de data 30 de setembre del
1991, ja que no n’hi ha cap d’exclòs.

Se eleva a definitiva la relación de los aspirantes
admitidos, publicada en el BOPIB núm. 6, de fecha 30 de
septiembre de 1991, al no haber ningún excluido.

Palma, a 25 d’octubre del 1991.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 25 de octubre de 1991.
El Presidente del Parlamento:
Cristòfol Soler Cladera.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

G)

G)

Convocatòria per a la celebració de la primera de les
proves selectives per tal de cobrir dues places vacants a la
plantilla. del personal funcionari del Parlament de les Illes
Balears, del cos d’Auxiliars Administratius, grup D, tom
lliure.-

Convocatoria para la celebración de las pruebas selectivas
para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla del personal
funcionario del Parlamento de las Islas Baleares, del cuerpo
de Auxiliares Administrativos, grupo D, turno libre.La primera prueba se realizará en la sede del Parlamento
el viernes 22 de noviembre, a las 9'00 horas.
Los aspirantes deberán de presentarse provistos de la
máquina de escribir correspondiente, de diccionario y del DNI.

La primera prova es realitzarà a la seu del Parlament el
divendres 22 de novembre, a les 9'00 hores.
Els aspirants hauran de presentar-se provists de la
màquina d’escriure corresponent, de diccionari i del DNI.

Palma, 25 de octubre de 1991.
El Presidente del Tribunal:
J. Francesc Triay Llopis.

Palma, a 25 d’octubre del 1991.
El President del Tribunal:
J. Francesc Triay i Llopis.
Ordre de Publicació

Orden de Publicación

H)

H)

Tribunal Qualificador de les proves selectives per tal de
cobrir dues places vacants a la plantilla del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears, del cos
d’Auxiliars Administratius, grup D, tom lliure; segons la
Convocatòria publicada al BOPIB núm. 3, de 17 de juliol de
1991.-

Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir
dos plazas vacantes en la plantilla. del personal funcionario
del Parlamento de las Islas Baleares, del cuerpo de Auxiliares
Administrativos, grupo D, turno libre; según la Convocatoria
publicada en el BOPIB núm. 3, de 17 de julio de 1991.-
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RESOLUCIÓ

AE)

2.- Pel mitjà que sol$liciti l'empresa en qüestió.

1.- El debat final del Projecte de Llei de Pressuposts
Generals de la CAIB s'iniciarà, sense perjudici de l'establert per
l'article 122 del Reglament del Parlament, amb la defensa per part
de cadascun dels grups parlamentaris de les esmenes mantingudes
a l'articulat d'acord amb el procediment següent:

3.- Amb la quantitat que sigui sol$licitada sempre que no
sobrepassi el crèdit pressupostari previst.

1.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascun dels capítols del text articulat.

1.- El Govern ha manifestat sempre públicament la seva
actitud de continuar ajudant COINGA en tot allò que sigui
legalment possible i que li sigui sol$licitat.

4.- 15002 . 531201 . 77000.

1.2.- La intervenció per a la defensa conjunta no podrà
excedir els 15 minuts en cada capítol.

Palma, 7 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

1.3.- A continuació, el Govern podrà fer ús de la paraula
obrint una qüestió incidental, que es regirà per l'establert
reglamentàriament en aquests casos.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

1.4.- El debat de les esmenes a cada capítol de l'articulat
de cadascun dels grups parlamentaris finalitzarà amb un torn de
fixació de posicions per als grups que en vulguin fer ús. La durada
màxima d'aquest torn serà de 5 minuts.
2.- Abans de passar a debatre les esmenes que els grups
parlamentaris hagin volgut mantenir a cadascuna de les seccions, es
procedirà al debat de les esmenes mantingudes a cadascun dels
diversos capítols pressupostaris, d'acord amb el procediment
següent:

IV.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

2.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cada capítol.

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1992, atès l'escrit RGE núm. 47/92,
mitjançant el qual el Sr. Jaume Lladó i Ferrer presenta la seva
renúncia a la condició de funcionari de la Cambra, acordà
d'acceptar-la amb efectes de dia 1 de març del 1992 i d'ordenar la
liquidació corresponent.

2.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts.
2.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en els mateixos
termes en què es preveu en el punt 1.3 d'aquesta Resolució.

Aquest acord d'acceptació suposa per al Sr. Jaume Lladó
la pèrdua dels drets inherents a la condició de funcionari, per tal
com no l'havia consolidada amb dos anys de prestació de serveis.

2.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions per als grups parlamentaris que vulguin fer-ne
ús, en les mateixes condicions previstes en el punt 1.4 d'aquesta
Resolució.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.- Seguidament, es passarà al debat de les esmenes
mantingudes pels grups parlamentaris a cadascuna de les diverses
seccions del Pressupost, d'acord amb el procediment següent:
3.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascuna de les seccions. En aquelles seccions a
les quals s'hagi presentat esmena o esmenes a la totalitat, s'hi
realitzaran dos debats diferenciats, un per a la/les esmena/es a la
totalitat i un altre per al conjunt de les esmenes parcials.

Ordre de Publicació
B)
El President del Parlament de les Illes Balears, havent
obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus
d'aquesta Cambra, en reunions celebrades dia 25 de febrer del
1992, dicta la Resolució relativa a la regulació del debat final del
Projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB que es transcriu a
continuació:

3.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts, que podran ésser utilitzats en la totalitat per un sol
diputat o distribuïts a criteri del grup entre dos o més membres
d'aquest, sense que, en cap cas, no puguin excedir-se del temps
establert.

"RESOLUCIÓ
DE
LA
PRESIDÈNCIA
REGULADORA DEL DEBAT FINAL DEL PROJECTE DE
LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB.

3.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en aquest debat
en els mateixos termes en què s'ha previst anteriorment.
3.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions, en idèntiques condicions dels que s'han descrit
en els punts anteriors.

Atès que les previsions del Reglament de la Cambra pel
que fa a l'ordenació del debat final del Projecte de Llei de
Pressupost de la Comunitat Autònoma no n'estableixen de manera
precisa el desenvolupament concret a aplicar.

3.5.- En el supòsit que un grup parlamentari, dins d'una
secció concreta, hi volgués defensar les esmenes mantingudes a un
programa determinat, la Junta de Portaveus podrà acordar que el
temps que hi dediqui no es comptabilitzi en el total dels 15 minuts
establerts per a la secció de què es tracti."

Atesa l'experiència adquirida en la tramitació de nou
projectes de llei de pressuposts des del 1983, en la qual destaca
l'extraordinària llargària dels debats finals corresponents així com
el caràcter reiteratiu i dens d'aquests.

A la seu del Parlament a 25 de febrer del 1992.
El President del Parlament de les Illes Balears,
Cristòfol Soler i Cladera.

Tenint en compte l'establert per l'article 134.4, en
concordança amb l'article 74.2 del Reglament del Parlament, i en
ús de les atribucions que li confereix l'article 31.2 del mateix
Reglament, aquesta Presidència dicta la següent
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En comprovar la dificultat de l'operació, la Guàrdia
Civil, mitjançant l'emissora mòbil, sol$licità l'ajuda del SAR, la
qual fou denegada.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les rues
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual sol$licita resposta oral davant
Ple.

Afortunadament un grup d'excursionistes col$laborà en
el rescat amb greu perill de la seva integritat física, i a les 30 h.
l'improvisat "equip de rescat" dipositava el cadàver al peu del
Galatzó.
Atès que segons informacions d'alguns excursionistes
experts, aquesta no és una història fantàstica sinó habitual i
"normal", el Grup Parlamentari PSM I EEM. presenta la
següent,

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori obrir el carrer Madrid de Sant Antoni de
Portmany al trànsit rodat i que arriba fins al port d'aquesta
localitat?

Proposició no de Llei:
Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

El Parlament de les Illes acorda:
1.- Exigir responsabilitats al Delegat del Govern pel
fet que el número de telèfon que figura a les pàgines
d'urgències com a Protección Civil España no contesta les
cridades.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

2.- Manifestar al delegat del Govern la protesta per la
lenta actuació del SAR i la negativa a col$laborar amb el rescat
d'un cadàver en una zona de difícil accés per terra.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 1517/92, relativa a
rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó, amb sol$
licitud de tramitació davant el Ple.

3.- Instar el Govern de les Illes Balears a iniciar les
accions pertinents per tal de prevenir que problemes burocràtics
endarrereixin l'actuació dels serveis d'auxili civil en casos
similars.
4.- Instar el Govern de les Illes Balears per tal que en
coordinació amb la Delegació del Govern s'habiliti un servei de
rescat agrupat adequadament i disponible durant les 24 hores
del dia.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, 31 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

VI.-INFORMACIÓ

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les rues Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM. presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 7 d'abril del 1992, es donà per assabentada de
l'escrit RGE núm. 1532/92, presentat pel Grup Parlamentari
PP-UM, mitjançant el qual comunica l'adscripció de la
Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola i Martínez al Grup
Parlamentari de referència.

Rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó.
El passat diumenge dia 29 de març, un turista
alemany morí a 100 metres del cim del puig Galatzó víctima,
suposadament, d'un infart de miocardi.
El fet es produïa a les 12 h. Un excursionista
mallorquí avisava la Guàrdia Civil a les 12'30 h. des del
telèfon de les cases de Son Fortuny (aleshores es suposava
que l'accidentat encara vivia).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A les 13 h. s'intentava contactar amb Protecció Civil
España sense que ningú contestàs al telèfon.
Ordre de Publicació
B)

A les 14 h. arribava l'helicòpter del SAR i a les 14'10
h. abandonava la zona sense evacuar el cos, per esser ja
cadàver.
A les 17 h. arribava "l'equip de rescat" format per
una parella de la Guàrdia Civil provista d'ordre judicial
d'aixecament del cadàver, sense equip de muntanya, i tres
voluntaris de la Creu Roja, un d'ells una jove, sense material
de rescat.

El President del Parlament de les Illes Balears,
comptant amb el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
portaveus, conformement amb l'establert a l'article 32.2 del
Reglament d'aquesta Cambra, resol que el procediment del
debat de la Memòria Anual del Consell Assessor de RTVE a
les Illes Balears a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals se n'ajusti a les normes següents:
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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 2/92
REGULADORA DE LA TRAMITACIÓ DE LA MEMÒRIA
ANUAL DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A LES
ILLES BALEARS.

ALTA EN PRESSUPOST

1.- Exposició o presentació de la Memòria per part
del President del Consell Assessor de R 1VE a les mes
Balears.

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

C.C. 02 Oficialia Major:
Partida 15100 Gratificacions

2.- Intervenció del representant de cada grup
parlamentari per un temps de deu minuts, per formular
preguntes o observacions. Aquestes preguntes es tramitaran
com a preguntes amb sol$licitud de resposta oral en
comissions ordinàries.

1.500.000 pts.

Ordre de Publicació
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, es donà per assabentada del
nomenament d'una funcionària eventual, mitjançant la següent
Resolució:

3.- Després de les intervencions esmentades, quedarà
conclòs el debat, sense presentació de Propostes de
Resolució. Això no obstant, els grups parlamentaris en podran
presentar les iniciatives parlamentàries que estimin
convenients.

1.- Nomenar la Sra. Carmen Sagrado Mesquida,
secretària del Senador, amb categoria d'auxiliar administrativa,
amb efectes des de dia 1 d'abril del 1992, qui percebrà amb
càrrec a la pertinent consignació pressupostària, la retribució
íntegra mensual de 173.030 pessetes, més dues pagues
extraordinàries d'igual quantitat, a meritar els mesos de juny i
desembre; a l'esmentada retribució se li faran els descomptes i
retencions d'aplicació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació

2.- De la present Resolució se'n retrà compte a la
Mesa de la Cambra i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, per al seu coneixement i als
efectes pertinents.

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta del
Lletrat Oficial Major de la Cambra, aprovà el següent:

A la seu del Parlament, a dia 1 d'abril del 1992

EXPEDIENT 2/92 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT MITJANÇANT INCORPORACIÓ DE
ROMANENT SECCIÓ 02-PARLAMENT.

Per delegació del President,
el Secretari primer:
Jesús G. Martínez de Dios.

El que subscriu, el Lletrat Oficial Major del
Parlament de les Illes Balears, en justificació a les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient de
modificació de crèdit, per a la incorporació de part del
romanent de Tresoreria no utilitzat de l'exercici anterior, té
l'honor de sotmetre a la consideració de la Mesa del
Parlament la següent

Ordre de Publicació
E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la suspensió temporal de la tramitació de
la Proposició de la Comissió Tècnica Interinsular de
Modificació de l'article 2 de la Llei 9/90 d'Atribució de
Competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat.

MEMÒRIA
D'acord amb l'establert a l'article 6, paràgraf 1 de la
Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 1992, previ acord de la Mesa del
Parlament, aquesta incorporarà al Pressupost de la Cambra
per al 1992, el romanent de crèdit no utilitzat de l'exercici
anterior.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Atès que la liquidació del Pressupost del Parlament
de l'any 1991, fou aprovada pel Ple de la Cambra en sessió
celebrada dia 5-3-92 i que a aquesta hi figura un romanent de
55.221.984 pts., i que s'han incorporat mitjançant l'expedient
1/92 la quantitat de 50.420.900 pts., quedant sense incorporar
la quantitat de 4.801.084 pts. i considerant que és insuficient
el crèdit de la partida 15100 (gratificacions) del Centre de
Cost 02 Oficialia Major, ÉS PEL QUE:

Ordre de Publicació
F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la creació d'una Ponència especial en el
si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal que estudiï
la incidència de l'aplicació del Pla de Convergència de l'Estat
Espanyol amb la Comunitat Europea 1992-1996 sobre
l'economia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
composició numèrica de la qual serà la mateixa que la de la
resta de ponències de les comissions legislatives permanents.

Es proposa l'aplicació de part del romanent
mitjançant incorporació del Pressupost del 1992 del
Parlament, de la següent forma:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Per tal d'intentar posar remei a tants d'incompliments
i en defensa dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la
següent

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 20 d'octubre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE mim 3342/92, relativa
a defensa dels drets lingüístics dels viatgers, amb sol$licitud
de tramitació davant el Ple.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a recaptar de les autoritats responsables
dels transports públics terrestres, marítims i aeris, així com de
les companyies concessionàries dels serveis, el compliment del
contemplat a la Llei 3/1986, de normalització lingüística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir el
respecte dels drets lingüístics dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma, concretament en aquests aspectes:

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

- Retolació d'itineraris i senyalització exterior
- Atenció al públic oral i escrita.
- Informació megafònica a les estacions i vehicles.

Palma, a 21 d'octubre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
La Diputada:
M. Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.
Defensa dels drets lingüístics dels viatgers

VII.-INFORMACIÓ

És considerable el nombre de ciutadans de les
nostres illes que avui en dia ha de viatjar amb autocar, tren,
vaixell o avió, sobretot cap a l'exterior, es topa no només amb
el cost de la insularitat sinó també amb la humiliació de
veure's postergat o ignorat lingüísticament a les respectives
estacions d'aquests serveis públics. La condició de ciutadans
de les Illes no compta gaire a l'hora de la informació
megafònica ni de les atencions informatives: han de suportar,
estoicament, la discriminació lingüística i han de sentir-se
estranys dins casa seva. Els rètols orientatius són en castellà
i anglès, o en altres llengües estrangeres. El mateix ocorre
amb la informació que es dóna verbalment als mostradors i
altre tant podem dir dels missatges gravats que s'emeten dins
les estacions o dels mateixos aparells de transport.

Ordre de Publicació
A)
El President del Parlament de les Illes Balears,
havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
Portaveus d'aquesta Cambra, en reunions celebrades dia 15 i
16 d'octubre del 1992, respectivament, dicta la Resolució
reguladora dels terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta que es transcriu a continuació:
"RESOLUCIÓ REGULADORA DELS
TERMINIS I PROCEDIMENT DEL LLIURAMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ OBJECTE D'ESTUDI, DEBAT I
RESOLUCIÓ PER PART DE LA MESA ALS MEMBRES
D'AQUESTA

Altrament, són nombroses les reclamacions dels
ciutadans de les Illes Balears dirigides a les autoritats
competents de les companyies adjudicatàries d'aquests serveis
públics i de les governatives. La tossuda insistència dels
ciutadans que senten violats els seus drets lingüístics no han
pogut aconseguir, fins ara, més que bones paraules i promeses
de bones disposicions i intencions de solucionar el problema
en un "futur" que ami no esdevé present. Els anys, mesos i
setmanes empenyen i la nostra llengua no ocupa el lloc
rellevant que li pertoca en aquests medis i mitjans, i la seva
condició de pròpia i oficial resta buida de contingut a la
Constitució, Estatut d'Autonomia i a la pròpia Llei 3/1986.
Tot plegat, damunt dels documents fa molt "bo", però resta
molt lluny d'haver-se aconseguit la seva aplicació.

Atès que la competència de qualificació dels escrits i
els documents d'índole parlamentària, així com declarar-ne
l'admissibilitat o la inadmissibilitat correspon a la Mesa del
Parlament, conformement amb l'establert per l'article 30.1
apartat 4) del Reglament de la Cambra.
Atès que el paràmetre de l'exercici d'aquesta
competència de qualificació i admissió a tràmit ve delimitat,
tant pel que fa a l'àmbit material com pel que fa a l'àmbit
funcional, per la clàusula "d'acord amb el Reglament".
Atès que no existeix cap precepte reglamentari que
reguli els terminis i procediment del lliurament de la
documentació objecte d'estudi, debat i resolució per part de la
Mesa als membres d'aquesta.

Per tot això es pot dir que es violen els articles 2, 3,
6 i 8 i que no es compleixen, a l'àmbit de referència, el 14 i 15
de l'esmentada Llei de normalització lingüística. Sobretot
aquest darrer en què s'especifica clarament: "A tots els serveis
de transport públic, els impresos, els avisos i comunicacions
al servei públic, s'han de fer en llengua catalana i en llengua
castellana". Tampoc no es compleix l'art. 37 del foment de
l'ús públic, ni les disposicions addicional primera ni la
transitòria segona de la citada Llei.

Atès que en ocasions s'han produït divergències
respecte de l'antelació mínima necessària amb què ha de ser
lliurada la documentació inclosa en l'Ordre del Dia als
membres de la Mesa.
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Atès que el President del Parlament i els altres
membres de la Mesa tenen encomanada la funció de govern
i gestió permanent al davant de la Cambra i que disposen,
amb caràcter immediat, de còpia de tots els escrits que es
presenten diàriament en el Registre de la Cambra.
Aquesta Presidència, fent ús de les atribucions que
li confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament, i per
tal de suplir l'omissió esmentada de norma reglamentària
d'aplicació, havent obtingut el parer favorable de la Mesa de
la Cambra i de la Junta de Portaveus dicta la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Els terminis i procediment del lliurament
de la documentació Objecte d'estudi, debat i resolució per part
de la Mesa als membres d'aquesta seran, en funció del
caràcter de la sessió a celebrar, els següents:
1.- Quan es tracti d'una sessió ordinària de la Mesa,
es lliurarà una còpia de la documentació corresponent a
l'Ordre del Dia d'aquesta abans de les 18,00 hores del dia
anterior al de la celebració de la reunió.
2.- Quan es tracti d'una sessió extraordinària de la
Mesa, es lliurarà una còpia de la documentació corresponent
a l'Ordre del Dia d'aquesta en el termini mínim de dues hores
abans de l'inici de la reunió.
3.- Quan es tracti d'una sessió de la Mesa derivada
d'un debat plenari o de qualsevol altra circumstància que en
requereixi la constitució permanent, es lliurarà una còpia de
la documentació corresponent a l'Ordre del Dia d'aquesta
immediatament abans de l'inici de la reunió.
SEGON.- De la resolució present se'n donarà compte
a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus i es
publicarà en Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
A la seu de la Cambra, a dia 16 d'octubre del 1992"

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 46.
- Pàgina 1659. Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei.
Apartat A), primer paràgraf
On diu: de espacios naturales y reserva humana
Ha de dir: de espacios naturales y régimen urbanístico
- Textos en tramitació. I.- Proposicions de Llei. Apartat A)
Pàgines 1662 a 1676. Els plànols publicats haurien de ser els
que s'adjunten a continuació:
* Els plànols a què es refereix aquesta correcció es poden
consultar a la versió impresa d’aquest BOPIB.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de febrer del 1993, d'acord amb el que preveu
l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, acordà de convocar
sessió plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà
oportunament, per al debat de la interpel•lació de referència; i,
consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació esmentada.
Igualment, d'acord amb el que disposa l'article 95 del
Reglament del Parlament, i atesa la petició d'una cinquena part dels
diputats de la Cambra, tramitar la interpel•lació esmentada pel
procediment d'urgència.
Palma, a 18 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència 1/93, reguladora del termini per
a la manifestació, per part del Govern de la CAIB, del criteri
respecte de la presa en consideració de les proposicions de llei.
Atès que, ni l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, ni
el Reglament de la Cambra, no preveuen terminis per tal que el
Govern manifesti el criteri respecte de la presa en consideració o
la seva conformitat o no, a la tramitació de les proposicions de llei,
d'acord amb el que estableix l'article 126.2.
Aquesta presidència, d'acord amb el reglament esmentat,
en ús de les facultats previstes a l'article 31.2, recapta el parer
favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, respecte de la
següent proposta de
RESOLUCIÓ:
Transcorreguts quinze dies des de la comunicació al
Govern, sense que aquest hagués negat expressament la seva
conformitat a la tramitació d'una proposició de llei, aquesta
quedarà en condicions de ser inclosa a l'ordre del dia d'una sessió
plenària, per ser presa en consideració.
Palma, a 2 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 65.
- SUMARI. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...

- Pàg. 2159. Apartat J)
On diu: J) A la pregunta RGE núm. 2691/92, ...
Ha de dir: J) A la pregunta RGE núm. 2696/92, ...
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BOPIB núm.108 - 29 d'octubre del 1993

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2907/93, presentat pel Govern de la CA, mitjançant el qual es
comunica la retirada del projecte de llei de referència, publicat al
BOPIB núm. 58, de 21 de desembre del 1992.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
Resolució de Presidència 2/93, reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, ratificà la resolució següent:

Ordre de Publicació

"Atès l'establert per la Llei 5/1985, de regulació del
Consell Social de les universitats, en els articles 1.3.b), i atès el
document tramès a la Cambra pel Rectorat de la Universitat de les
Illes Balears mitjançant el qual es recapta la designació per part del
Parlament dels dos representants que en nom d'aquest han de formar
part del Consell Social de la UIB, aquesta presidència, en ús de les
atribucions que té conferides i conformement amb l'establert pels
articles 31, 180 i 88 del Reglament de la Cambra, dicta la següent

B)
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença
RGE núm. 1389/93, dels Hbles. Srs. Consellers de Sanitat i
Seguretat Social i d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2946/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant
el qual es comunica la retirada de la sol•licitud de compareixença
de referència, publicada al BOPIB núm. 79, de 7 d'abril del 1992.

RESOLUCIÓ:
El procediment a seguir per a l'elecció en el Ple de la
Cambra dels dos representants del Parlament en el Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears serà el següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.- Abans de l'inici de la votació, s'hauran de comunicar
a la Presidència de la Cambra els noms de les persones proposades
pels distints grups parlamentaris.
2.- La votació en serà secreta i pel sistema de paperetes.

Ordre de Publicació

3.- Cadascun dels diputats membres de la Cambra presents
en la votació podrà escriure en la seva papereta el nom d'una sola
persona de les proposades.

C)
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de les Propostes presentades per la
Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social
corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de
juny del 1982 (Expedient 3-93/PCTI-0004) i d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles (Expedient 3-93/PCTI-0005), RGE núm. 2672/93, i
obertura del termini d'esmenes.

4.- En resultaran elegides les dues persones que hauran
obtingut major nombre de vots."
Palma, 26 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1993, d'acord amb l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals les Propostes de referèn-cia
(publicades al BOPIB núm. 101, de 28 de setembre del 1993),
preses en consideració a la sessió plenària de dia 27 d'octubre del
1993.

B)

Els Hbles. Srs. Diputats disposen d'un termini de quinze
dies a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord, per presentar esmenes davant la Mesa de la comissió
esmentada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 d'octubre del 1993, de conformitat amb els portaveus
econòmics dels diversos grups parlamentaris de la Cambra, en reunió
de dia 22 del mateix mes, aprovà les normes que han de regular el
sistema d'edició de les esmenes al Projecte de llei de pressuposts
generals de la CAIB, que són les següents:

Ordre de Publicació
Normes en relació amb la tramitació del Projecte de llei de
pressuposts generals de la CAIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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BOPIB núm.152 - 14 d'octubre del 1994

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3328/94,
presentat per l'Hble. Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, restà assabentada de la voluntat de mantenir la
Interpel•lació sobre Política de l'Executiu quant a compliment de
les mesures previstes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de
camps de golf, publicada al BOPIB núm. 135 de 6 de maig del
1994.

1) Seran Portaveus i Portaveus suplents, des del primer fins
al darrer dia de cada mes, els diputats integrats en el Grup Mixt, de
manera rotatòria, segons ordre resultant de sorteig, efectuat pels
membres del Grup esmentat. Hom tendrà en compte especialment la
rotació dels Portaveus durant els períodes de sessions. Un diputat del
Grup Parlamentari Mixt podrà renunciar al càrrec de portaveu o
portaveu suplent a favor de qualsevol altre membre del mateix Grup.
Pel que fa als mesos dels períodes ordinaris que puguin
restar de la Legislatura 1991-95, aquests es distribuiran entre els cinc
diputats que integren actualment el Grup Parlamentari Mixt.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2) El Portaveu del Grup Parlamentari Mixt comptarà a la
Junta de Portaveus amb tants de vots com membres del Grup li
n'hauran atorgat la representació, la qual haurà de ser acreditada
per escrit i lliurada abans de l'adopció del/s acord/s.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

3) Així mateix, en votar a les Ponències, el Diputat del Grup
Parlamentari Mixt que en formi part haurà de fer constar per escrit
abans de l'adopció del/s acord/s quants de membres del seu Grup li
n'han atorgat el suport.

Resolució de la Presidència del Parlament de les Illes
Balears, reguladora de l'organització i funcionament del Grup
Parlamentari Mixt en el Parlament.

4) En la presentació d'esmenes, vots particulars,
interpel•lacions, mocions o qualsevol iniciativa parlamentària de
grup, s'hi haurà d'especificar si es fa amb el parer unànime de tots els
membres del Grup Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1994, oïda la Junta de Portaveus de dia 6
d'octubre, restà assabentada de la Resolució de Presidència,
reguladora de l'organització i funcionament del Grup Parlamentari
Mixt en el Parlament de les Illes Balears, el contingut de la qual es
transcriu a continuació:

5) Els Diputats del Grup Parlamentari Mixt hauran de dur
una comptabilitat detallada de les subvencions rebudes del
Parlament, conformement amb l'establert per l'article 27 del
reglament, bé siguin la part corresponent de les fixes per Grup, bé les
de les assignacions variables en funció del nombre de diputats del
grup.

"Atesa la manca de regulació explícita en el Reglament
del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'organització i el
funcionament del Grup Parlamentari Mixt.

III.- Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A)

A la seu del Parlament, a 11 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ateses les diverses situacions plantejades per la
divergència entre alguns dels membres del Grup Parlamentari Mixt
quant a la representativitat del Portaveu d'aquest en qüestions
concretes, divergència de la qual existeix constància documental
puntual.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament, dicta la
següent

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ:
I.- Els Diputats del Parlament de les Illes Balears que
formin part del Grup Parlamentari Mixt podran establir en
qualsevol moment i per unanimitat normes de funcionament del
propi Grup.

A) Correcció errates BOPIB núm. 145.
- Pàg. 3980. 3 Textos en Tramitació 3.2. Propostes. Apartat A)
Observat error a l'apartat de referència, es publica
íntegrament el paràgraf 1.3.
1.3. La iniciació i la tramitació, exceptuant-ne la
declaració, dels procediments per a la inclusió o l'exclusió, si n'és
el cas, de béns mobles en l'Inventari del patrimoni cultural moble de
la Comunitat Autònoma, regulats en el Decret 94/1991, de 31
d'octubre.

II.- Mentre no existeixin normes específiques de
funcionament del Grup Parlamentari Mixt establertes per aquest,
els diputats que l'integrin hauran d'ajustar-se'n a les següents:
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Ordre de Publicació

C)

E)

Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de
les propostes de resolució que puguin derivar-se dels Criteris
generals per a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer
(RGE núm. 5891/96).

Relativa a comunicació del Govern sobre les memòries dels
consells insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1995 (RGE
núm. 1403/97).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, d'acord amb la Junta de Portaveus,
conformement amb l'establert a l'article 170.1 del Reglament de la
Cambra, acorda que el debat dels criteris generals de referència es
realitzi en el si de la Comissió d'Ordenació Territorial, que se'n
presentin les propostes de resolució corresponents davant la Mesa
de la Cambra, en el termini màxim de 72 hores, i que s'inclogui el
debat i la votació de les que hagin estat admeses en l'ordre del dia
d'una sessió plenària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1403/97,
presentat pel Govern de la CA, relatiu a la comunicació de
referència, i acordà d'incloure'l entre les comunicacions el debat de
les quals es regula mitjançant resolució de Presidència per acord de
la Junta de Portaveus, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació

Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
al Projecte de llei de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 595/97).

A)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del
procediment per a l'elecció de Síndic de Comptes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 1397/97,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, conformement
amb l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997, fins al proper
dia 19 de març del 1997, a les 13 hores.

L'article 21.1 de la Llei 1/1987 de 18 de febrer de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat per la Llei 8/91 de 29 de març, disposa que els
Síndics, en un nombre de tres, han d'esser designats pel Parlament
de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes
parts del seus membres per un període de sis anys.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Reglament del Parlament no preveu el procediment per
a fer aquesta designació de forma expressa, però preveu, en l'article
180.1, que si no hi havia norma específica aplicable als
nomenaments de persones que haguessin de realitzar el Parlament,
aquests correspondran al Ple, en votació secreta.
L'article 180.2, per al supòsit anterior, disposa que serà la
Mesa conformement amb la Junta de Portaveus la que arbitrarà els
extrems restants del procediment concernent a aquests
nomenaments.
També es tracta d'un dels supòsits regulats en l'article 31.2
de l'esmentat Reglament. En conseqüència, essent que correspon al
President de suplir certes mancances, aquesta Presidència,
conformement amb la Mesa i la Junta de Portaveus,
RESOL
1.- Les propostes de designació dels tres Síndics que
formaran la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears d'acord amb el que preveu l'article 21.1 de la Llei
1/87 de 18 de febrer, modificada per la Llei 8/91 de 29 de març de
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es debatran en el Ple de la Cambra.
2.- Cada Grup Parlamentari podrà proposar fins un màxim
de tres candidats. La presentació d'una proposta donarà al Grup
presentant la possibilitat d'intervenir en el plenari per un termini de
5 minuts, per tal de defensar-la.
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3.- Acabades les presentacions de les propostes, se'n
procedirà a la votació, per a la qual cosa els Diputats podran
escriure a la papereta tres noms.

que té conferides, sotmet a la consideració de la Mesa i la Junta de
Portaveus la següent proposta de
RESOLUCIÓ

4.- En resultaran elegits aquells tres candidats que
haguessin obtingut el suport de les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

1.- La tramitació de les comunicacions del Govern relatives a les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en
l'annex es realitzarà de manera unificada i se'n procedirà a un debat
únic en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

5.- Si a la primera votació no es cobrien els tres llocs
amb el quòrum referit a l'apartat anterior, es duran a terme
successives votacions, a les quals es podrà reduir progressivament
el nombre de candidats a partir d'un nombre no superior al doble
dels llocs a elegir. En aquestes votacions, els diputats únicament
hi podran escriure a la papereta un nombre de candidats igual al
de llocs a cobrir. La Presidència podrà, si les circumstàncies ho
aconsellen, interrompre per un termini prudencial el
desenvolupament de les votacions.

2.- Aquest debat començarà amb l'exposició per part del Govern
(mitjançant un membre d'aquest, assistit per altres, si n'és el cas) de
les diverses comunicacions, de manera conjunta.
3.- Acabada l'exposició del Govern, els representants dels Grups
Parlamentaris podran intervenir per un temps de 15 minuts perhom,
per a manifestar-ne la posició respectiva referida al conjunt de les
comunicacions.

6.- En el supòsit d'empat, aquest es dirimirà a una altra
votació entre els candidats que haguessin obtingut el mateix
nombre de vots.

4.- El Govern hi podrà respondre individualment o col$lectivament
obrint una qüestió incidental, que es tancarà després de les
corresponents rèpliques i contrarèpliques.

7.- Per donar compliment al que disposen les
Disposicions Transitòries 2ª i 3ª de l'esmentada Llei de la
Sindicatura de Comptes, els candidats designats Síndics juraran o
prometran el seus càrrecs davant la Mesa del Parlament.

5.- Conclòs el debat, s'obrirà un termini de 72 hores perquè els
Grups Parlamentaris puguin presentar-ne les propostes de resolució
que hi hagin de formular.

8.- Havent promès o jurat el càrrec de Síndic, els
designats es reuniran per constituir el Consell de la Sindicatura,
d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 2ª de la Llei
de la Sindicatura de Comptes.

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Cambra admetrà a tràmit
les propostes de resolució presentades que siguin congruents amb
la matèria objecte del debat.

9.- El President del consell traslladarà al President del
Parlament l'acta de la sessió del consell en la qual consti l'elecció
del Síndic Major.

7.- La Presidència de la Cambra inclourà les propostes de resolució
admeses en l'ordre del dia d'una sessió plenària que haurà de tenir
lloc en el termini màxim dels set dies hàbils següents al de
l'acabament del termini de presentació de les propostes esmentades.

10.- El President del Parlament comunicarà al President
del Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que preveu
la Disposició Transitòria 3ª de la Llei de la Sindicatura de
Comptes, la designació dels Síndics feta pel Parlament, així com
la proposta de nomenament de Síndic Major feta pel Consell de la
Sindicatura, per tal que se'n faci el nomenament pertinent i se
n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del
debat de les comunicacions del Govern relatives a les memòries
dels consells insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995.
Atès l'acord adoptat per Junta de Portaveus, en sessió de
dia 6 de novembre del 1996, en relació amb la tramitació de les
comunicacions del Govern relatives a les memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995, en el sentit que de "les
comunicacions sobre les memòries que es troben actualment en
tràmit en el Parlament (...) referides al 1994 i al 1995, se
n'articularà un debat unificat en una sessió extraordinària a
convocar per al mes de febrer vinent".
Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 29 de gener del 1997, en el
sentit que si els representants dels diversos Grups Parlamentaris
no li'n feien arribar propostes, el President del Parlament, tot
acomplint el que preveu l'article 31.2 del Reglament de la Cambra,
regularia el debat de referència mitjançant resolució.
Atès que no se n'han formulat propostes de regulació per
part dels Portaveus dels Grups Parlamentaris.
I atès que fins a la data resten pendents de tramitació les
comunicacions del Govern relatives a les Memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en l'annex al
present document, aquesta Presidència, en ús de les atribucions
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3.- Acabades les presentacions de les propostes, se'n
procedirà a la votació, per a la qual cosa els Diputats podran
escriure a la papereta tres noms.

que té conferides, sotmet a la consideració de la Mesa i la Junta de
Portaveus la següent proposta de
RESOLUCIÓ

4.- En resultaran elegits aquells tres candidats que
haguessin obtingut el suport de les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra.

1.- La tramitació de les comunicacions del Govern relatives a les
Memòries dels Consells Insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en
l'annex es realitzarà de manera unificada i se'n procedirà a un debat
únic en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

5.- Si a la primera votació no es cobrien els tres llocs
amb el quòrum referit a l'apartat anterior, es duran a terme
successives votacions, a les quals es podrà reduir progressivament
el nombre de candidats a partir d'un nombre no superior al doble
dels llocs a elegir. En aquestes votacions, els diputats únicament
hi podran escriure a la papereta un nombre de candidats igual al
de llocs a cobrir. La Presidència podrà, si les circumstàncies ho
aconsellen, interrompre per un termini prudencial el
desenvolupament de les votacions.

2.- Aquest debat començarà amb l'exposició per part del Govern
(mitjançant un membre d'aquest, assistit per altres, si n'és el cas) de
les diverses comunicacions, de manera conjunta.
3.- Acabada l'exposició del Govern, els representants dels Grups
Parlamentaris podran intervenir per un temps de 15 minuts perhom,
per a manifestar-ne la posició respectiva referida al conjunt de les
comunicacions.

6.- En el supòsit d'empat, aquest es dirimirà a una altra
votació entre els candidats que haguessin obtingut el mateix
nombre de vots.

4.- El Govern hi podrà respondre individualment o col$lectivament
obrint una qüestió incidental, que es tancarà després de les
corresponents rèpliques i contrarèpliques.

7.- Per donar compliment al que disposen les
Disposicions Transitòries 2ª i 3ª de l'esmentada Llei de la
Sindicatura de Comptes, els candidats designats Síndics juraran o
prometran el seus càrrecs davant la Mesa del Parlament.

5.- Conclòs el debat, s'obrirà un termini de 72 hores perquè els
Grups Parlamentaris puguin presentar-ne les propostes de resolució
que hi hagin de formular.

8.- Havent promès o jurat el càrrec de Síndic, els
designats es reuniran per constituir el Consell de la Sindicatura,
d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 2ª de la Llei
de la Sindicatura de Comptes.

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Cambra admetrà a tràmit
les propostes de resolució presentades que siguin congruents amb
la matèria objecte del debat.

9.- El President del consell traslladarà al President del
Parlament l'acta de la sessió del consell en la qual consti l'elecció
del Síndic Major.

7.- La Presidència de la Cambra inclourà les propostes de resolució
admeses en l'ordre del dia d'una sessió plenària que haurà de tenir
lloc en el termini màxim dels set dies hàbils següents al de
l'acabament del termini de presentació de les propostes esmentades.

10.- El President del Parlament comunicarà al President
del Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que preveu
la Disposició Transitòria 3ª de la Llei de la Sindicatura de
Comptes, la designació dels Síndics feta pel Parlament, així com
la proposta de nomenament de Síndic Major feta pel Consell de la
Sindicatura, per tal que se'n faci el nomenament pertinent i se
n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora del
debat de les comunicacions del Govern relatives a les memòries
dels consells insulars sobre la gestió de les competències
transferides corresponents als anys 1994 i 1995.
Atès l'acord adoptat per Junta de Portaveus, en sessió de
dia 6 de novembre del 1996, en relació amb la tramitació de les
comunicacions del Govern relatives a les memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995, en el sentit que de "les
comunicacions sobre les memòries que es troben actualment en
tràmit en el Parlament (...) referides al 1994 i al 1995, se
n'articularà un debat unificat en una sessió extraordinària a
convocar per al mes de febrer vinent".
Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 29 de gener del 1997, en el
sentit que si els representants dels diversos Grups Parlamentaris
no li'n feien arribar propostes, el President del Parlament, tot
acomplint el que preveu l'article 31.2 del Reglament de la Cambra,
regularia el debat de referència mitjançant resolució.
Atès que no se n'han formulat propostes de regulació per
part dels Portaveus dels Grups Parlamentaris.
I atès que fins a la data resten pendents de tramitació les
comunicacions del Govern relatives a les Memòries dels Consells
Insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995 que es relacionen en l'annex al
present document, aquesta Presidència, en ús de les atribucions
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ANNEX
Comunicacions del Govern relatives a les memòries dels consells
insulars sobre la gestió de les competències transferides
corresponents als anys 1994 i 1995:
* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències en matèria
d'oficines d'informació turística, corresponents a l'exercici del
1994.
* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències en matèria de
Règim Local, corresponents a l'exercici del 1994.
* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars de gestió de les competències d'ITV,
corresponents a l'exercici del 1994.
* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de les compretències en matèria
d'oficines d'informació turística corresponents a l'exercici del
1995.
* Comunicació del Govern relativa a les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de les competències en matèria de
règim local corresponents a l'exercici del 1995.
* Comunicació del Govern sobre les memòries dels
Consells Insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1995.
A la seu del Parlament, a 5 de març del 1997.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a cessament de la Sra. Catalina Nicolau i
Nicolau, com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de març del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
753/97, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual es comunica el cessament de la Sra. Catalina
Nicolau i Nicolau, com a personal eventual adscrita a aquest grup,
amb efectes administratius des del dia 1 de març..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Palma, 30 de gener del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7480/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la contractació de la gestió de
la comunicació publicitària del Govern balear (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).
La causa per la qual els serveis propis de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears no poden realitzar la gestió de la
comunicació publicitària i s'ha de recórrer al contracte d'una
empresa privada és la següent:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Actualment, el Govern balear no disposa de cap sistema
propi per a la determinació del contingut més adequat per detectar,
d'una banda, les sensibilitats de la societat sobre qüestions
puntuals i, per altra banda, dissenyar els mecanismes de
comunicació que permetin aquesta relació. Per aquesta raó es
considera necessari contractar un servei extern que pugui permetre
la realització d'aquestes tasques.

A)
Relativa a Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives parlamentàries no legislatives.
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a la tramitació de les iniciatives
parlamentàries no legislatives.

A més a més, degut al fet que la CAIB no disposa d'un
equip tècnic propi ni d'un servei de desenvolupament publicitari,
es va creure convenient que aquest contacte fos executat per una
empresa especialitzada, degudament qualificada i que reunís les
condicions necessàries per dur a terme l'objecte d'aquest contracte.

Aquesta pesidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, i en relació
amb l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives parlamentàries no legislatives, no regulada
específicament en el Reglament de la Cambra, en dicta la següent

En relació a l'objecte concret del contracte d'una
empresa privada per a la gestió de la publicitat del Govern balear,
és la realització d'una assessoria que es concreta en les següents
activitats:

RESOLUCIÓ
Atès que l'article 95 del Reglament del Parlament regula
la sol•licitud i aplicació del procediment d'urgència pel que en fa als
possibles sol•licitants, els tràmits afectats i les exclusions expresses
en aquest procediment.

- Definició, mitjançant els mecanismes que es considerin
més convenients, de les necessitats de comunicació, inquietuds i
mancances de l'actual relació del Govern balear amb la societat de
les Illes Balears.

Atès que l'article 96 del Reglament del Parlament concreta
l'aplicació del tràmit d'urgència com la reducció a la meitat dels
terminis establerts amb caràcter ordinari.

- Assessorament en la determinació de les accions i
respostes més adequades per ser comunicades, en base a les
inquietuds i mancances detectades en la relació actual del Govern
balear amb la societat de les Illes Balears.

Atès que hi ha iniciatives parlamentàries per a la
tramitació de les quals no s'estableixen terminis reglamentaris (cas
de les proposicions no de llei) o en la tramitació de les quals la
reducció a la meitat dels terminis establerts o l'admissió de la
urgència no garanteixen la inclusió en un ordre del dia amb el
caràcter urgent que els autors de la sol•licitud en pretenen (cas de
les interpel•lacions i de les proposicions no de llei).

- Definició d'un pla de comunicació global, així com
dels continguts publicitaris a transmetre a la societat balear.
- Plasmació creativa d'una campanya de comunicació
global, sense incloure la seva producció i els suports materials
requerits.

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides,
RESOL

- Seguiment i supervisió general de la resta de les
accions publicitàries programades i que es duguin a terme
directament per part del Govern.

La Mesa de la Cambra, quan es presenti per part d'un Grup
Parlamentari una sol•licitud d'aplicació del procediment d'urgència
a la tramitació d'una iniciativa no legislativa (tot excloent-ne les
expressament previstes en l'article 95.3 del Reglament), entendrà,
i així ho acordarà, que la sol•licitud de referència implica, a més de
la reducció dels terminis reglamentaris a la meitat dels ordinaris, en
els casos en què n'hi hagi d'aplicables, la voluntat del Grup autor de
situar la iniciativa de què es tracti al davant de les iniciatives del
mateix tipus que aquest Grup tengui pendents de tramitació, i
aquesta ocuparà el lloc de la primera de les pendents quant a quotes
del Grup en qüestió.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a l'antelació fixada per a la presentació de les
preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant el Ple.
La Mesa de la Cambra, en sessió de dia 1 d'abril del 1998
acordà, conformement amb l'establert per l'article 158.1 del
Reglament del Parlament i a instància de la Junta de Portaveus, de
fixar l'antelació establerta amb caràcter general per a la
presentació de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant
el Ple de la Cambra en 6 dies hàbils (abans del Ple), de manera
que, per a un Ple convocat per a un dimarts, es podran presentar
preguntes fins al dimecres anterior, a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ

6.- Finalitzat aquest termini, la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals admetrà a tràmit les propostes de resolució
presentades que siguin congruents amb la matèria objecte de debat.

Ordre de Publicació

7.- La Presidència de la Cambra inclourà les propostes de resolució
admeses en l'ordre del dia d’una sessió plenària que haurà de tenir
lloc en el termini màxim dels set dies hàbils següents al de
l'acabament del termini de presentació de les propostes esmentades.

A)
Resolució de la Presidència reguladora del debat de la
comunicació del Govern relativa a les memòries de gestió,
corresponents a l'any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars.

A la seu del Parlament, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REGULADORA DEL
DEBAT DE LA COMUNICACIÓ DEL GOVERN RELATIVA A
LES MEMÒRIES DE GESTIÓ, CORRESPONENTS A L'ANY
1996, DE LES COMPETÈNCIES ASSUMIDES PELS
CONSELLS INSULARS.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a debat de les propostes de resolució que puguin
derivar-se de la tramitació en comissió de l'escrit RGE núm. 3666/98,
presentat com a Comunicació del Govern relativa a les memòries de
gestió de les competències assumides pels consells insulars,
corresponents a l'any 1996.

Atès l'anunci fet per la Presidència de la Cambra, en
sessió de la Junta de Portaveus de dia 9 de setembre del 1998, en
el sentit que els representants dels diversos Grups Parlamentaris li
fessin arribar propostes per tal de determinar el procediment a
seguir per a la tramitació de la comunicació del Govern relativa a
les memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les
competències assumides pels Consells Insulars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 d'octubre del 1998, un cop oïda la Junta de Portaveus, acordà
que les propostes de resolució que puguin derivar-se de la tramitació
en comissió de l'escrit de referència, es tramitaran segons la
Resolució de la Presidència reguladora del debat de la comunicació
del Govern relativa a les memòries de gestió, corresponents a l'any
1996, de les competències assumides pels consells insulars, publicada
en aquest BOPIB.

Atès que no se n'han formulat propostes per tal de
determinar el procediment a seguir per part dels Portaveus dels
Grups Parlamentaris a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 30
de setembre del 1998.
Atès que les comunicacions del Govern sobre memòries
dels Consells Insulars en relació amb la gestió de les competències
transferides a aquests són regulades per l'article 24 de la Llei de
Consells Insulars, en concordança amb els articles 170 i 171 del
Reglament de la Cambra, aquesta Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides, amb el parer favorable de la Mesa i
la Junta de Portaveus dicta la següent

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
RESOLUCIÓ

C)
Acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de les propostes
de resolució que puguin derivar-se del Pla autonòmic de salut mental
(RGE núm. 3906/98).

1.- La tramitació de la comunicació del Govern relativa a les
memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les competències
assumides pels Consells Insulars, es realitzarà de manera única i
se’n procedirà a un únic debat en la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 d'octubre del 1998, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acordà de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del Pla autonòmic de salut mental, davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

2.- Aquest debat començarà amb l'exposició per part del Govern
(mitjançant un membre d'aquest, assistit per altres, si n'és el cas) de
la comunicació del Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.- Acabada l'exposició del Govern, els representants dels Grups
Parlamentaris podran intervenir, per un temps de 15 minuts
perhom, per a manifestar-ne la posició respecte de la comunicació.
4.- El Govern hi podrà respondre individualment o col.lectivament
obrint una qüestió incidental, que es tancarà després de les
corresponents rèpliques i contrarèpliques.

Ordre de Publicació
D)

5.- Conclòs el debat, s'obrirà un termini de 72 hores perquè els
Grups Parlamentaris puguin presentar-ne les propostes de resolució
que hi hagin de formular.

Relativa a no creació d'una comissió no permanent per a
l'estudi de la conveniència de modificar la Compilació del Dret Civil
de les Illes Balears (RGE núm. 3994/98).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Atès que s'ha sol•licitat per part del Senador en
representació de les Illes Balears de comparèixer davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per informar
sobre la seva activitat en el Senat.
Atesa la sol•licitud formulada per la presidenta de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en nom de la
mesa d'aquesta, en el sentit que la Presidència de la Cambra
dicti una resolució que reguli la compareixença dels
representants de les Illes Balears a les Corts Generals de l'estat
Espanyol.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 1720/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
r elatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

Atès l'establert per l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, que regula el criteri a seguir per a la designació
del Senador, en representació de la comunitat autònoma, les
causes del seu cessament, la limitació a la facultat de
designació, una vegada feta per primera vegada, i la
permanència durant tota la legislatura del Parlament, no obstant
la extinció del Senat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
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 de Turisme, davant la Comissió
de
Turisme, per tal d'informar sobre el viatge del conseller de
Turisme a Mèxic i Estats Units.

Atès l'establert pel Reglament del Parlament, en els articles
181 i següents, que desenvolupen l'article 28 de l'Estatut i
estableixen el procediment per a aquesta designació, així com
l'article 66 del mateix Reglament, que preveu la possibilitat que
els representants de les Illes Balears a les Corts Generals de
l'estat Espanyol assisteixin a les sessions del Ple i de les
comissions que no tenguin caràcter secret.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Atès el que estableix l'article 43 del Reglament del Parlament,
segons el qual les comissions poden recaptar l'assistència
d'autoritats i funcionaris públics pertanyents a les institucions
de la comunitat autònoma, així com d'altres persones.

D)
RGE núm. 1721/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol•licitud de com pareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.

Considerant que, si es pot sol•licitar la presència d'autoritats
per comparèixer davant les comissions, amb més motiu es
podria celebrar sessió si aquestes autoritats són les que
sol•liciten la compareixença i presenten la documentació
pertinent, que hauria de ser tramesa als Grups Parlamentaris per
tal que restassin assabentats de l'objecte de la sessió.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
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 Benestar Social, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el
viatge de la consellera de Benestar Social a Centre Amèrica.

Atès que l'assistència del Senador designat en
representació de la Comunitat Autònoma a sessions dels
òrgans del Parlament és prevista en el Reglament, però no n'és
reglamentàriament prevista la possibilitat d'intervenció
d'aquests en les sessions esmentades ni la compareixença
davant comissió per realitzar-hi sessió informativa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Atès que tampoc no preveu el Reglament del
Parlament cap regulació expressa que impedeixi la realització de
sessions informatives en comissió en les quals comparegui el
Senador en representació de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides, conformement amb l'establert per l'article 31.2 del
Reglament de la cambra, recaptat el parer favorable de la Mesa
i la Junta de Portaveus, dicta la següent

Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del senador en representació de les Illes
Balears davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
generals.

RESOLUCIÓ

A)

Si el Senador en representació de la comunitat autònoma tramet
al Parlament un informe de la seva activitat, amb la sol•licitud de
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Segona. Forma de proveïment i requisits.

comparèixer davant la comissió competent per realitzar-ne
sessió informativa, i una vegada aquest informe hagi estat
incorporat a l'Ordre del Dia de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, se'n desenvoluparà la tramitació pel
procediment següent:

2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs
de mèrits.
2.2. Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament
de les Illes Balears del cos d'auxiliars administratius que es
trobin en qualsevol situació administrativa, excepte la de
suspensió ferma, i amb una antiguitat d'almenys 1 any a les
places que ocupen actualment.

1- Exposició o presentació per part del Senador del document
objecte de debat.
2- Intervenció d'un representant de cada grup parlamentari per
un temps de deu minuts per formular preguntes o observacions.

2.3. En relació als funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s'estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i al Decret 122/1997, de 3 d'octubre de la Conselleria de
la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, pel qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs
per al proveïment de diversos llocs de treball de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3- Rèplica del Senador, qui podrà contestar conjuntament o
separadament a cada un dels intervinents.
4- Contrarèplica dels representants dels grups parlamentaris,
sense possibilitat de presentar propostes de resolució.
5- Tancament
esmentades.

del

debat,

concloses

les

929

intervencions

La documentació presentada pel Senador, que pot donar
lloc al debat previst a la present resolució, es trametrà als Grups
Parlamentaris d'acord amb l'establert per l'article 69 del
Reglament del Parlament..

Tercera. Concurs de mèrits.
3.1. El barem de mèrits d'aplicació del concurs és el que
figura a l'annex I de les presents bases.

A la seu del Parlament, a 27 de març del 2000.
El President:
Maximilià Morales i Gómez.

3.2. Per poder obtenir la plaça serà necessària una
puntuació mínima de 2'90 punts en relació als diplomes,
certificats i altres documents, que acreditin els coneixements de
la llengua catalana i de 2'5 punts en relació amb la resta de
mèrits.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria per a cobrir mitjançant concurs
de mèrits la plaça d'auxiliar administratiu de Transcripcions
del Parlament de les Illes Balears.

3.3. En cas d'igualtat en la puntuació total dels mèrits, per
dirimir-la s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als
mèrits de necessària consideració i, en cas de persistir la
igualtat, s'atorgarà la plaça al funcionari amb major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears, i si encara persisteix, al funcionari
amb major antiguitat a altres administracions públiques.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa a la reunió de dia 12
d'abril del 2000, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3,
17.e i 57.1 de la Llei 2/1989 de 22 de Febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca
concurs de mèrits per cobrir la plaça vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears de transcriptor pertanyent al cos
d'auxiliars administratius i adscrit al servei de Transcripcions,
d'acord amb les següents:

Quarta. Instàncies i documentació.
4.1. Les instàncies, d'acord al model que figura a l'annex II,
s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.

BASES

4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

Primera. Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment a la relació de llocs de treball resta vacant
i està dotada pressupostàriament, que a continuació es detalla:

4.3. La documentació a presentar serà la següent:
4.3.1. Instància sol•licitant participar al concurs.
4.3.2. Certificacions dels mèrits al•legats.
4.3.3. Certificacions dels mèrits específics en relació amb el
lloc de treball.
4.3.4. Certificació acreditativa de la seva condició de
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, del cos
d'auxiliars administratius; i de la seva situació administrativa.

Plaça: Transcriptor.
Cos: Auxiliar Administratiu.
Grup: D.
Nivell: 16.
Complement Específic: 1.081.356 pta anuals.
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Atès que, per tal que es pugui procedir a la constitució del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, el Ple del
Parlament ha de procedir a designar els seus tres representants
i, aprovada la norma legal pròpia, no hi és d’aplicació la
Resolució de Presidència al•ludida;

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l’establert per l’article 31 del
Reglament de la cambra, dicta la següent

C)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
2009/00.

RESOLUCIÓ
El procediment a seguir per a la designació del Ple de la
cambra dels tres representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears serà el següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2209/00, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista, mitjançant el qual se sol•licita la retirada de la
proposició no de llei de referència, relativa a regulació de les
parelles de fet (BOPIB núm. 46, de 12 de maig del 2000).

1.- Tres dies abans del dia en què hagi de tenir lloc la sessió
plenària en l’ordre del dia de la qual s’inclogui la designació
dels representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat, i per tal de poder acomplir l’establert per l’article 69
del Reglament, s’hauran de comunicar a la Presidència de la
cambra els noms de les persones proposades, seguint els
criteris de distribució següents:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

- Una persona designada pel grup parlamentari de major
importància numèrica.
- Una persona designada pel segon grup parlamentari en
importància numèrica.
- Una persona designada conjuntament per la resta dels
grups parlamentaris.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

2.- La Presidència de la cambra, conformement amb l’establert
per l’article 69 del Reglament, informarà tots els diputats, a
través dels grups parlamentaris respectius, dels noms de les
tres persones proposades.

Relativa a resolució de la Presidència reguladora de les
normes de procediment per a la designació dels representants
del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears.

3.- Arribat el moment de sotmetre a la consideració del Ple els
noms de les persones proposades, el President demanarà a la
cambra si es poden donar per designats per assentiment els
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

Conformement amb el que es preveu a l'article 31.2 del
Reglament de la Cambra i amb el parer favorable de la Mesa
i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessions de dia 17 de maig del 2000, aquesta presidència
dicta la resolució següent.

4.- Si la cambra hi assentia, el president en proclamarà la
designació i, posteriorment, comunicarà els noms dels
designats com a representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears al president del
Govern de les Illes Balears perquè en procedeixi al nomenament,
conformement amb l’establert per l’article 4 de la Llei 3/2000, de
20 de març.

Resolució de la Presidència reguladora
de les normes de procediment per a la designació
dels representants del Parlament
en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Atès que fou aprovada pel Parlament de les Illes Balears la
Llei 3/2000, de 20 de març, per la qual es crea i regula el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears, l’article 3 de la qual,
que en regula la composició, estableix que correspon de
designar-ne tres dels membres al Parlament;

A la seu del Parlament, a 17 de maig del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Atès que la Resolució de Presidència dictada durant la III
legislatura per a regular les normes de procediment per a la
designació dels representants del Parlament en el Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears es fonamentava legalment
en la Llei estatal 5/1985, de regulació del consell social de les
universitats, que n’establia la representació del Parlament en
dos membres;

Ordre de Publicació
B)
Relativa a nomenament de personal eventual.
Atès que:
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Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 50, de 9 de juny
del 2000, que en resultin igualment aprovats i sense plaça.
3. La Mesa utilitzarà d'aquesta borsa de treball quan les
circumstàncies requereixin de cobrir interinament una plaça de
lletrat o de categoria similar, per a la qual cosa l'oferirà per
estricte ordre de prelació numèrica, i successivament en cas de
renúncia, a les persones que en formin part.

6.- Les comissions: constitució i funcions. Comissions
permanents. Comissions no permanents. Comissions
d'investigació.
7.- El Ple del Parlament de les Illes Balears i la Diputació
Permanent. Ordres del dia.
8.-Sessions. Períodes de sessions. Sessions extraordinàries.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

9.- Els debats. Ús de la paraula. Al•lusions. Cridades a la
qüestió i a l'ordre. Disciplina parlamentària.
10.- Les votacions. Quòrum. Formes.

Ordre de Publicació

11.- Terminis. Presentació de documents. Declaració d'urgència.
D)

12.- Publicacions del Parlament de les Illes Balears. Publicitat
dels treballs.

Relativa a resolució de la Presidència sobre les
compareixences davant les comissions no permanents
d'investigació.

13.- Procediment legislatiu comú. Projectes de Llei. Esmenes.
Debat de totalitat. Deliberació en comissió i en Ple.

Conformement amb el que es preveu
del Reglament de la Cambra i amb el parer
Mesa del Parlament, en reunió de dia 31 de
Junta de Portaveus, en reunió de dia 7 de
aquesta presidència dicta la resolució següent:

14 .- Proposicions de llei. Presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei.
15.- Procediments especials. Projectes de llei de pressuposts.
Iniciativa legislativa popular. Tramitació directa i en lectura
única.

a l'article 31.2
favorable de la
maig, i de la
juny del 2000,

Resolució de la Presidència sobre les compareixences
davant les comissions no permanents d'investigació

16.- La reforma del Reglament.
El Codi Penal, aprovat per Llei orgànica 10/1995, de 23
de novembre, a l'apartat 1 del seu article 502, estableix que:

17.- Investidura. Qüestió de confiança i moció de censura.

“Els que havent estat requerits en forma legal i sota
advertència deixin de comparèixer davant una comissió
d'investigació d'una assemblea legislativa d'una comunitat
autònoma seran castigats com a reus del delicte de
desobediència. Si el reu fos una autoritat o un funcionari
públic, se li imposarà, a més, la pena de suspensió d'ocupació
o càrrec públic per un temps de sis mesos a dos anys”.

18.- Funció de control. Interpel•lacions i preguntes.
19.-Proposicions no de llei. Mocions.
20. Comunicacions, programes i plans. Sessions informatives
del Govern.

L'apartat 3 de l'article 502 abans esmentat, disposa:

Ordre de Publicació

“El qui convocat davant una comissió parlamentària
d'investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà
castigat amb la pena de presó d'un any o multa de sis a dotze
mesos”.

C)
Relativa a creació d'una borsa de treball.
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 d'abril del
2000, acordà:

En conseqüència, atesa la tipificació com a delicte de
desobediència que estableix el Codi Penal i la manca de previsió
del Reglament del Parlament, s'ha de fixar el procediment al qual
s'hauran d'ajustar en el futur els requeriments acordats per les
comissions especials d'investigació que es constitueixin a la
cambra, de forma que tant aquest requeriment com la pròpia
compareixença es realitzin amb respecte als drets
constitucionals.

1. Crear una Borsa de Treball, integrada inicialment, i en els
primers llocs (per ordre de major a menor puntuació obtinguda),
pels dos aspirants a la plaça de lletrat la convocatòria de la qual
es publicà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 31 de dia 4 de febrer del 2000 que en resultaren
aprovats sense plaça:
Núm. 1.- Sr. Miquel Monserrat Bibiloni.
Núm. 2.- Sra. Beatriz Martínez Bosch.

P er això, aquesta Presidència, en ús de les atribucions
que li confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, dicta
la següent

2. A aquesta borsa de treball hi quedaran incorporats, amb
números successius a partir del 3, aquells aspirants a la plaça
de lletrat la convocatòria de la qual es publica en el Butlletí
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RESOLUCIÓ:

1. La Mesa del Parlament haurà de vetllar perquè dins les
comissions d'investigació quedin salvaguardats el secret
professional, el respecte a la intimitat i a l'honor de les
persones, la clàusula de consciència i la resta de drets
constitucionals.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 49.

2. El requeriment per comparèixer, de conformitat amb l'establert
a l'article 51 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, es
formularà mitjançant citació fefaent del Molt Honorable
President del Parlament en la qual farà constar:
a)

La data de l'acord i la comissió d'investigació davant
la qual ha de comparèixer.

b)

El nom i els llinatges de la persona requerida, així com
el seu domicili.

c)

El lloc, el dia i l'hora de compareixença, així com
l'advertiment exprés i les responsabilitats en què
pogués incórrer en el cas d'incompareixença.

d)

Els extrems sobre els quals ha d'informar la persona
requerida.

e)

La referència
compareixent.

expressa

als

drets

reconeguts

- Pàg. 1090 i 1095, apartat D).
On diu: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, ...
Ha de dir: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes, ...

al

6. La citació haurà de realitzar-se amb quinze dies d'antelació
respecte de la data de la compareixença. En cas d'urgència la
comissió podrà acordar que el termini sigui menor, el qual, en
cap cas, no serà inferior a tres dies.
7. El requeriment de les persones jurídiques s'entendrà dirigit
als seus representants legals que podran comparèixer
acompanyats per aquelles persones que designi l'òrgan
d'administració corresponent.
8. Quan el requerit tingués la condició de funcionari públic o
personal al servei de les administracions públiques, als sols
efectes de coneixement, s'enviarà còpia de la citació al seu
superior jeràrquic.
9. La persona requerida podrà comparèixer acompanyada de qui
designi per assistir-la.
10. Les despeses que, com a conseqüència del requeriment, es
derivin pels obligats a comparèixer els seran abonades, una
vegada justificades com cal, amb càrrec al pressupost del
Parlament de les Illes Balears.
11. En tot el no previst a la resolució present, serà d'aplicació,
amb caràcter supletori, l'establert a la Llei orgànica 51/1984, de
24 de maig, de compareixença davant les comissions
d'investigació del Congrés i del Senat.
A la seu del Parlament, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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Pel•lícula

Espectadors escolars

Rudolph
El Jaguar
La vida es bella
The Faculty
Tarzán
La música del cor
Els fills del bufador de vidre
Morir (o no)
Martina i els ratolins

7.810
1.404
1.025
54
14.583
695
2.204
305
1.858

1231

Nom centre

Quantitat

Concepte

CP Es Canyar
CP Jaume Vidal i Alcover
CP Simó Ballester

123.301.656
2.191.891
751.884

EEI Antoni Maura
CP Mitjà de Mar
IES Mossèn Alcover

4.500.000
20.000.000
10.688.823
20.000.000

Reforma global
Tancament solar
Condicionament
menjador i cuina
Cobertes
Ampliació (1)
Reforma centre
I n s t a l •l a c i ó
e l è c t r i c a ,
calefacció contra
incendis i xarxa
informàtica
(xarxipèlag) (2)
Ascensor

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació

TOTAL

5.000.000
186.434.254

I)
A la Pregunta RGE núm. 1957/00, presentada per l'Hble

(1) Es tracta de la despesa prevista per a enguany d'un projecte
que globalment arriba als 50.000.000 de pessetes.

Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nou centre
educatiu a s'Illot. (BOPIB núm. 46 de 12 de maig del 2000).

(2) Es tracta de la despesa prevista per a enguany d'un projecte
que globalment arriba als 70.000.000 de pessetes.

Sí que és prevista la construcció d'un centre d'educació
infantil i primària 3+6 a s'Illot. No podem dir, tal com afirma la
pregunta, que sigui durant l'any 2000. Segurament s'iniciarà
durant aquest any, però evidentment no es podrà acabar.
Actualment s'està a l'espera del solar per començar la redacció
del projecte.

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

El procés es va iniciar ja fa temps: el 29.02.98 es va rebre
l'acceptació d'oferta de terrenys per part de l'ajuntament per
destinar a centre escolar; el 15.12.98 es va remetre un informe de
Planificació i Centres segons el qual (a partir d'un informe
d'Inspecció), el centre havia de ser un 3+6; el 28.01.99 es va
rebre de part de l'ajuntament l'escriptura pública d'adquisició
d'una parcel•la de 3.200 m2; el 11.11.99 els serveis tècnics de la
conselleria van visitar el lloc i van obtenir de l'ajuntament un
plànol topogràfic, les ordenances per zona d'equipaments i
l'estat de tramitació urbanística (pendent d'un estudi de detall
a redactar per l'ajuntament i d'ampliació de la superfície del
solar, ja que el mínim necessari és de 4.050 m2); el 24.11.99 els
serveis tècnics de la conselleria van remetre a l'ajuntament per
fax la documentació necessària per a la construcció d'un nou
centre escolar; el 10.05.00 es va rebre la memòria de segregació
dels terrenys de la futura escola.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de la Presidència reguladora del procediment per
a l'elecció de Síndic de Greuges.
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA REGULADORA DEL
PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DE SÍNDIC DE
GREUGES.
L'article 29 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que el Parlament, mitjançant llei, crearà la institució
de la Sindicatura de Greuges per a la defensa de les llibertats
i drets fonamentals dels ciutadans, així com per supervisar i
investigar les activitats de l'Administració de les Illes Balears.
El Síndic serà elegit pel Parlament, per la majoria favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats de la cambra. El
Síndic actuarà com a Alt Comissionat del Parlament i li retrà
comptes de la seva activitat.

El conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J)

L'article 7 de la Llei 1/1993, de 10 de març, de Síndic de
Greuges de les Illes Balears, disposa que el Síndic de Greuges
serà elegit en sessió plenària del Parlament de les Illes Balears
convocada amb aquest motiu, per la qual cosa la comissió
parlamentària a que fa referència l'article 2 de l'esmentada llei,
haurà de presentar a la Mesa de la cambra el candidat o
candidats al càrrec.

A la Pregunta RGE núm. 1958/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a centres
educatius del centre de Manacor. (BOPIB núm. 46 de 12 de
maig del 2000).
La inversió aprovada o fiscalitzada en aquests moments és
aquesta:
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L'article 2.2 de la Llei 1/1993, de 10 de març de Síndic de
Greuges estableix que aquest es relaciona amb el Parlament
mitjançant una comissió parlamentària. Aquesta comissió a què
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a) Els membres de la comissió podran sol•licitar al candidat
aclariments sobre qualsevol punt relacionat amb la seva
trajectòria professional i acadèmica o sobre els mèrits
professionals.

fa referència l'esmentat article, no ha estat constituïda, ni
aquesta funció ha estat atribuïda a cap comissió de les
existents; en conseqüència, procedirà atribuir a una comissió
les funcions descrites a l'article 2 al•ludit, al qual es remet
l'article 7.2, la qual seria la que proposaria el nomenament.

b) La Presidència de la comissió vetllarà, en tot cas, pels
drets dels compareixents i no admetrà les preguntes que puguin
afectar l'honor o la intimitat dels candidats.

Si bé el text de la llei que crea la Sindicatura de Greuges és
concret i suficient, l'actual reglament de la Cambra no preveu el
desenvolupament del procediment per a l'elecció del Síndic, per
la qual cosa són necessàries determinacions procedimentals
que en permetin la realització.

c) La sessió de la comissió s'ajustarà a les
establertes a l'article 64 del Reglament de la cambra.

normes

d) Quan la comissió hagi sol•licitat la presència d'un
candidat, i aquest no comparegui, aquest restarà exclòs de les
opcions respecte de les quals ha de votar la comissió.

A l'article 180 del Reglament de la Cambra s'estableix que, si
no hi havia cap norma específica aplicable als nomenaments de
persones que hagués de realitzar el Parlament, aquests seran
competència del Ple, en votació secreta.
Així mateix disposa l'esmentat article que la Mesa,
conformement amb la Junta de Portaveus, arbitrarà els extrems
restants de procediments concernents a aquests nomenaments.

6.- La proposta que obtingui major nombre de vots en
comissió serà tramesa a la Presidència del Parlament de les Illes
Balears perquè d'acord amb el que preveu l'article 7.3 de la Llei
1/1993, la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus elevi al Ple
de la cambra el nomenament d'un candidat.

També estam davant un dels supòsits regulats per l'article
31.2 del Reglament del Parlament; en conseqüència, correspon
al President la funció de suplir certes mancances, per la qual
cosa, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li
confereix l'article al•ludit, dicta la següent

7.- Si la comissió feia la proposta per unanimitat es podrà
encomanar a un membre d'aquella que en faci la presentació a
la sessió plenària en què s'hagi de tractar la qüestió.
Si la proposta no obtenia la unanimitat en comissió, el debat
en el Ple podrà donar lloc a torns a favor de la proposta i torns
en contra, amb les corresponents rèpliques i contrarèpliques, si
n'és el cas.

RESOLUCIÓ

1.- La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals serà
la competent en totes les actuacions i funcions que atribueix la
Llei 1/1993, de 10 de març, a una comissió parlamentària.

8.- Conclòs el debat, si n'hi havia, es procedirà a la votació
secreta d'acord amb les normes establertes pel Reglament per
a les d'aquest tipus.

2.- La iniciativa de presentació de propostes per al
nomenament del Síndic de Greuges correspon als Grups
Parlamentaris, els quals hauran de presentar-les adreçades a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

9.- Si el candidat aconseguia la majoria de les tres cinquenes
parts dels membres de la cambra, el President del Parlament
disposarà el pertinent per a la publicació del nomenament del
Síndic de Greuges en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3.- A les propostes que els Grups Parlamentaris presentin,
s'hi ha de fer constar específicament que el candidat a Síndic
reuneix les condicions establertes a l'article 6 de la llei
esmentada.

Si no aconseguia la majoria pertinent, se'n reiniciaria la
tramitació davant comissió.
10.- La promesa o jurament del Síndic de Greuges es farà
davant la Mesa de la cambra, d'acord amb el que preveu l'article
8.2 de la Llei de referència, després d'haver-se'n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.- La Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals inclourà l'assumpte a l'ordre del dia d'una sessió
específica, el debat de la qual s'iniciarà amb la intervenció del
grup o els grups que haguessin fet propostes. Acabades
aquelles, els altres Grups fixaran posicions. Totes les
intervencions seran de 10 minuts.

Palma, a 28 de juny del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Maximilià Morales i Gómez.

5.- Prèviament a la votació de la proposta del candidat a
Síndic de Greuges de les Illes Balears que s'ha de trametre a la
Presidència del Parlament, la Mesa de la Comissió podrà, per
iniciativa pròpia o a instància d'un grup parlamentari, acordar la
compareixença dels candidats proposats.

La compareixença
següents normes:

es

desenvoluparà

d'acord

amb

les
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
142/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero,del GrupParlamentariPopular,i acceptà la retirada
de les preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat:

Socials, per tal d'informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a
aquesta comunitat autònoma de les funcions i serveis de
l'Institut Nacional de la Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGE núm. 2401/01, relativa a estudi sobre instal•lacions
culturals a les Illes Balears (BOPIB núm. 95, de dia 25 de
maig del 2001).
*RGE núm. 4129/01, relativa a execució del nou alberg
juvenila Menorca (BOPIB núm. 116, de dia 9 de novembre del
2001).

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

*RGE núm. 4328/01, relativa a projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears
(BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre del 2001).

A)
Retirada de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3587/01, 3588/01,
3589/01, 3590/01, 3591/01, 3592/01, 3593/01 i 3594/01.

*RGEnúm.4329/01, relativa a arxiu i museu de l'educació
a les Illes Balears (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
133/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. GuillemCamps i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les
preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat i publicades al BOPIB núm.
109, de dia 5 d'octubre del 2001:

*RGE núm. 4330/01, relativa a situació dels acords
Govern-ConsellInsular de Menorca percompartirespaisen el
Museu de Menorca (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGE núm. 3587/01, relativa a garantia de futur de
l'empresa CATISA.
*RGE núm. 3588/01, relativa a ajudes donades a l'empresa
CATISA.

Ordre de Publicació
*RGE núm. 3589/01, rel ativa a millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears.

C)
Retirada de la sol•licitud de compareixença RGE núm.
2211/01.

*RGE núm. 3590/01, relativa a noves indústries de
reciclatge i energies alternatives.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
183/02,presentatpel GrupParlamentariPopular, i acceptà la
retirada de la sol•licitud de compareixença de referència,de
l'Hble. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'AssumptesInstitucionalsi Generals,per tal d'informarsobre
l'elaboració del projecte de llei municipal i de règim local de
les Illes Balears, la qual fou publicada al BOPIB núm. 93, de
dia 11 de maig del 2001.

*RGE núm. 3591/01, relativa a inici de les obres
d'electrificació rural Pla Verd.
*RGEnúm.3592/01,relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals.
*RGE núm. 3593/01, relativa a inversions per potenciar la
indústria agroalimentària de Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGEnúm.3594/01, relativa a pla d'ús d'aigües depurades
per a reg agrícola.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
2401/01, 4129/01, 4328/01, 4329/01 i 4330/01.

A)
64

Resolució de Presidènciareguladora de la tramitació en el
Ple dels convenis.

BOPIB núm. 127 - 1 de febrer del 2002
Resolució de Presidència

incorporació i elecció del Sr. Jaume Riera i Pou, com a nou
secretari de la Junta.

Presentat pel Govern de les Illes Balears el projecte de
conveni per a la constitució de l’Institut Ramon Llull, als efectes
prevists a l’article 17.1 de l’Estatut d’Autonomia, per ésser
signat amb la Generalitat de Catalunya, atès que no existeix
p recepte reglamentari que reguli la tramitació d’aques t a
iniciativa i, atès que es necessari d’acord amb el que preveu
l’article 31.2 del Reglament de la Cambra de dictar una
Resolució, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l'establert per l'article esmentat,
dicta la següent

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Resolució:
1) Quan el Govern de les Illes Balears sol•liciti delParlament
d’acord amb el que preveu l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia,
l’aprovació de convenis per a la gestió i prestació de serveis
propis amb altres comunitats autònomes, així com convenis de
col•laboració o cooperació, serà necessari que es presentin
conjuntament amb el conveni, els antecedents necessaris per a
pronunciar-se’n.
2) Rebut al Parlament el projecte de conveni, la Mesa
n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
3) El debat d’aquesta iniciativa es farà a plenari d’acord amb
les normes previstes per al debat de totalitat.
4) Eldebat començarà amb la presentació que un membre del
Govern faci d’aquesta iniciativa sense limitació de temps.
5) Els grups parlamentaris podran intervenir en un torn a
favor o un en contra per un temps de 15 minuts, o bé fixar la
seva posició per un temps de 10 minuts.
6) El Govern podrà contestar als grups de forma conjunta o
individual. Desprès de la rèplica dels grups, la contrarèplica del
Govern tancarà el debat.
7) Acabat el debat, el president sotmetrà a una sola votació
el projecte de convenials efectes de possibilitar-ne l’aprovació
i, si pertoca, la signatura.
8) El president del Parlament comunicarà al president de les
Illes Balears l’acord pres pel plenari i n’ordenarà la publicació
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Junta del Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, es donà per assabentada del
contingut de l' escrit RGE núm. 235/02, presentat per la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el
qual es comunica la dimissió del Sr. Gabriel Tous i Bauzá i la
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BOPIB núm. 9 - 12 de setembre del 2003
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears

Ordre de Publicació

Atès que, vigent la Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears, es va aprovar una
Resolució de Presidència, reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

C)
Acord sobre l'òrgan en què s'han de debatre les propostes
de resolució que puguin derivar-se del debat en el si de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de l'escrit RGE núm.
920/03, presentat pel Tribunal de Comptes, mitjançant el qual
tramet l'Informe anual de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, exercici de l'any 2000.

Atès que l’esmentada Llei 3/2000 ha estat derogada per la
Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears, l’article 7 de la qual
regula la composició del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears i estableix que correspon de designar-ne tres dels
seus membres al Parlament de les Illes Balears, pertoca ara
dictar una nova Resolució de Presidència adaptada a la nova
Llei 2/2003.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de setembre del 2003, acordaren
que l'òrgan davant el qual s'han de debatre les propostes de
resolució de referència serà la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

A falta d’una regulació específica i expressa sobre el criteri
numèric a aplicar, se’n considera l’adequat la regla d’Hont.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En conseqüència, aquesta Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides i conformement amb l’establert
per l’article 31 del Reglament de la Cambra, dicta la següent
RESOLUCIÓ

4. INFORMACIONS

El procediment a seguir per a la designació pel Ple de la Cambra
dels tres representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears serà el següent:

Ordre de Publicació
A)

1. Els tres representants del Parlament al si del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears seran designats pel Ple, a
proposta dels grups parlamentaris, en el nombre que, per a cada
un d’aquests grups, fixi la Mesa del Parlament, segons el
nombre de diputats que s’integren a cadascun dels grups,
mitjançant l’aplicació de la regla d’Hont.

Substitució a la Comissió de Turisme del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre del 2003, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1654/03, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual es comunica que l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler substitueix l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, a la Comissió de Turisme.

2. Tres dies abans del dia en què hagi de tenir lloc la sessió
plenària en l’ordre del dia de la qual s’inclogui la designació del
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat, i per tal de poder acomplir l’establert per l’article 69
del Reglament, els grups parlamentaris hauran de comunicar a
la Presidència de la Cambra els noms de les persones
proposades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. La Presidència de la Cambra, conformement amb l’establert
per l’article 69 del Reglament, informarà tots els diputats, a
través dels grups parlamentaris respectius, dels noms de les
tres persones proposades.

Ordre de Publicació
B)
Resolució de Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

4. Arribat el moment de sotmetre a la consideració del Ple els
noms de les persones proposades, el President demanarà a la
Cambra si es poden donar per designats per assentiment els
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de setembre del 2003, manifestaren
el seu parer favorable a la resolució següent.

5. Si la Cambra hi assentia, el President en proclamarà la
designació i, posteriorment, comunicarà els noms dels
69
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designats com a representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears al Govern de les Illes
Balears perquè en procedeixi al nomenament, conformement
amb l’establert per l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.
A la seu del Parlament, a 10 de setembre del 2003.
El president,
Pere Rotger i Llabrés.
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BOPIB núm. 34 - 19 de març del 2004
Ordre de Publicació
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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
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.

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

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.

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".

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 165.3 estableix que el proposant al llarg del debat
assenyalarà les esmenes acceptades.
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.

5. CORRECCIÓ ERRATES

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:

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 33.
- Pàg. 933.
Abans de l'apartat 3.9. MOCIONS, cal afegir-hi l'apartat

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

3. TEXTOS EN TRAM ITACIÓ
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mitjançant el CDEIB. Per això, qualsevol pregunta sobre el
tema s'ha de fer directament al consorci esmentat.

RGE núm. 5871/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.

Palma, 6 de setembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

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 solAlicita 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.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
RGE núm. 5869/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud 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 solAlicita 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.

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.

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 solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.

5. CORRECCIÓ ERRATES

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 solAlicita 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.

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
M esa dia 22 de setembre d'enguany, oïda la Junta de
Portaveus, es torna a publicar íntegrament:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
C)
72

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.

BOPIB núm. 55 - 1 d'octubre del 2004
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.
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2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament 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 M esa 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 M ajor 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 solAlicitar 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
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* RGE núm. 8925/04, relativa a convocatòria d'un congrés de
l'educació (BOPIB núm. 69, de 14 de gener d'enguany), davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

instruments de control o preparació de l’activitat de control són
aquells als quals es refereixen els articles 43, 158, 159, 160 i
175 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

* RGE núm. 6021/04, relativa a freqüències d'IB3 (BOPIB
núm. 56, de 8 d'octubre del 2004), davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Per tot això exposat, aquesta Presidència, en ús de les
facultats que li confereix l’article 31.2 del Reglament de la
Cambra, havent obtingut el parer favorable de la M esa i de la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 2 de febrer del
2005, dicta la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
Primer. Preguntes. El règim de contestació de preguntes
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears la resposta de les quals
correspongui de fer al Consell d’Administració de l’Ens Públic
o al Director General del mateix Ens, segons la seva respectiva
competència, s’haurà d’ajustar a l’establert en la present
resolució.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 8886/04.

A) Preguntes Orals. Els escrits presentats pels Diputats en
els quals aquests exerceixen el dret que els correspon a
formular preguntes adreçades al Consell d’Administració de la
Radiotelevisió de les Illes Balears o al Director General perquè
se’n procedeixi a la resposta oral davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, no
podran contenir més que l’escarida i estricta formulació d’una
sola qüestió, interrogant sobre un fet, una situació o una
informació, sobre si el Consell d’Administració de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears o el Director General
d’aquest han pres o prendran alguna providència en relació amb
un assumpte, o si aquests òrgans remetran al Parlament de les
Illes Balears algun document o l’informaran sobre algun tema.
L’anterior s’expressarà per mitjà d’una sola interrogació, sense
que siguin susceptibles d’admissió a tràmit aquells escrits que
n’incloguin dues o més.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de febrer del 2005, atès l'acord adoptat per la Junta de
Portaveus de creació de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears i havent estat
admesa per la Mesa, en sessió de dia 12 de gener proppassat,
la solAlicitud de compareixença de referència, acordà, oïda la
Junta de Portaveus, que es tramitàs davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per a cada període de sessions es fixarà una setmana cada
mes en què es reunirà la Comissió de Control Parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears per a la contestació
de les preguntes regulades en aquesta Resolució.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

S’inclouran en l’ordre del dia, prèvia qualificació, aquelles
preguntes que es trobin en el Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears entre el dimarts i el dijous de la
setmana anterior a aquella en què estigui anunciada la reunió de
la Comissió.

A)
Resolució de Presidència sobre aplicació de les normes
reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
El Reglament del Parlament de les Illes Balears no disposa
d’una norma que reguli el control que la Comissió prevista a
l’article 20 de la Llei 7/1985, de 22 de març, modificada per la
Llei 10/2003, de 22 de desembre, faci sobre l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Establert el nombre de preguntes a incloure en l’ordre del
dia per la Mesa de la Comissió, el President d’aquesta en
determinarà la relació d’acord amb el criteri de proporcionalitat
entre els Grups Parlamentaris als quals pertanyin els Diputats
que les han formulades. Dins de la quota assignada a cada
Grup, hi tendran prioritat aquells Diputats que no haguessin fet
ús del seu dret a formular preguntes en el període de sessions
de què es tracti. En el supòsit de presentar-se preguntes
idèntiques sobre un mateix tema, tendrà prioritat entre aquestes
la presentada en primer lloc.

El principi d’analogia establert per a tot l’ordenament pel
Títol Preliminar del Codi Civil, en concret a l’article 4.1, que
diu literalment que “serà procedent l’aplicació analògica de les
normes quan aquestes no prevegin un supòsit específic, però en
regulin un altre de semblant entre els quals s’apreciï identitat de
raó”, aconsella d’estendre les previsions que s’estableixen al
Reglament del Parlament de les Illes Balears a la resta
d’instruments de control parlamentari en tant que són aplicables
al Director General i al Consell d’Administració de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Aquests

El temps per a la tramitació de cada pregunta serà de deu
minuts, que es repartirà a parts iguals entre el Diputat que la
formuli i el representant del Consell d’Administració de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o el Director
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General d’aquest encarregat de respondre-la. Després, hi podrà
haver sengles torns de rèplica i contrarèplica.

Quart. Delegació. La Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears podrà delegar en la mesa
d’aquesta la facultat de recaptar informació i documentació del
Consell d’Administració de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears i del Director General d’aquest, així com la de
recaptar la presència del personal al servei de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per conducte de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears.

No serà d’aplicació a les preguntes formulades davant
aquesta Comissió allò que disposa l’article 159.3 del
Reglament del Parlament.
B) Preguntes per a les quals es requereix resposta per escrit
i solAlicituds de documentació. Les preguntes amb solAlicitud de
resposta per escrit així com les solAlicituds de documentació en
matèries pròpies de la Comissió de Control de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears seran contestades o
facilitades directament pel Director General o pel Consell
d’Administració de l’Ens Públic amb atenció a les mateixes
normes que en el Reglament del Parlament de les Illes Balears
s’estableixen per a les preguntes escrites i solAlicituds de
documentació adreçades al Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

No serà d’aplicació a les preguntes formulades davant
aquesta Comissió allò que disposa l’article 160 del Reglament
del Parlament.

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 71.

Segon. Compareixences informatives. Les compareixences a fi
d’informar la Comissió sobre assumptes relacionats amb l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears s’atendran a les
regles següents:

- Pàg. 2549 i 2572. Proposicions de llei.
La denominació de la Proposició de llei RGE núm. 339/04, del
Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, ha de ser: de
modificació de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars.

1. El Consell d’Administració, a través del representant
corresponent, i el Director General de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a petició pròpia o quan així
ho solAliciti la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, el President d’aquesta o una
cinquena part dels Diputats, compareixeran davant aquesta
Comissió per dur-hi a terme una sessió informativa general o
per informar-la sobre un assumpte determinat d’entre les
competències respectives.
2. Després de l’exposició oral del representant del Consell
d’Administració o el Director General, segons els casos, podran
intervenir els representants de cada Grup Parlamentari durant
deu minuts perhom, formulant preguntes o fent observacions,
a les quals contestarà el compareixent.
3. A continuació, hi haurà sengles torns de rèplica i
contrarèplica.
4. En casos excepcionals, i quan es tracti d’informació sobre
un assumpte determinat, la Presidència de la Comissió, d’acord
amb la Mesa i oïts els portaveus de la Comissió, podrà obrir un
torn perquè els Diputats puguin escaridament formular
preguntes o demanar aclariments sobre la informació facilitada.
El president fixarà un nombre o un temps màxim per a aquestes
intervencions.
5. Els grups parlamentaris podran fixar posicions a
continuació, i en cap cas no serà procedent d’entrar en debat en
presència dels compareixents.
Tercer. Designació de compareixents. La compareixença del
Consell d’Administració de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears a efectes informatius o per contestar preguntes
amb resposta oral tendrà lloc a través del seu president, o bé
mitjançant el membre que designi el mateix Consell
d’Administració, i no hi haurà lloc per a cap debat.
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Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.
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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,

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.

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.

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.

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.

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

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.

Ordre de Publicació
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.

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

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.

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.

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.

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."
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Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i per la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda de
tramitar aquesta sol$licitud de compareixença pel procediment
d'urgència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en
lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1901/08, de
crèdit extraordinari per a subvencions electorals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en segles sessions de dia 12 de març del 2008,
conformement amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de
la Cambra, acorda de proposar al Ple de la Cambra que el
projecte de llei esmentat, publicat en aquest BOPIB, sigui
tramitat pel procediment de tramitació directa i en lectura
única.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Rectificació del text de la Moció RGE núm. 1661/08
(BOPIB núm. 32, de 29 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D'acord amb l'escrit RGE núm. 1846/08, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, es procedeix a rectificar el text de la
moció esmentada, presentada per aquest grup, relativa a
transport aeri de les Illes Balears, en el sentit següent:
En els punts 3 i 4, s'afegeixen les expressions que figuren en
negreta:

4. INFORMACIONS

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits amb el Govern central per
tal de declarar l'obligació de servei públic del transport aeri
de les illes menors amb la Península en els mesos d'hivern.

Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència per la qual es regula la
designació de senadors per la comunitat autònoma.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'oposi davant el Ministeri de Foment al
fet que l'única companyia que ha substituït IBERIA i que
presta serveis entre les illes menors i Barcelona siguin una
companyia de baix cost que ha demostrat que ha empitjorar
notablement el servei.

La presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en
sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la resolució
següent:
Resolució de Presidència per la qual es regula la
designació de senadors per la comunitat autònoma

Així mateix, en el punt 2 s'ha de substituir la quantitat de
127,5 euros per la de 27,5 euros.

L’article 69.5 de la Constitució Espanyola estableix que:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

“Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador
i encara un altre per cada milió d’habitants del seu territori
respectiu. La designació correspondrà a l’Assemblea
legislativa o, si no n’hi havia, a l’òrgan col$legiat superior de
la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixin els
Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació
proporcional adequada.”

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials per a
la Proposició no de llei RGE núm. 440/08.

L’article 165.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, estableix que:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1752/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a "llistat
d'espera 0" de valoració de la dependència (BOPIB núm. 28,
d'1 de febrer d'enguany) sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

“Las Comunidades Autónomas designan además un
Senador y otro más para cada millón de habitantes de su
respectivo territorio. La designación corresponde a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo que establezca sus Estatutos, que aseguran, en todo
caso, la adecuada representación proporcional. A efectos de
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dicha designación el número concreto de Senadores que
corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará
tomando como referencia el censo de población de derecho
vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones
generales al Senado.”

La designació de senadors per les comunitats autònomes
s’ha dut a terme mitjançant l’aprovació de lleis en 10 de les 17
comunitats autònomes, les quals, per ordre d’aprovació, són:
País Basc, Cantàbria, Múrcia, Astúries, Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragó i
Andalusia. D’aquestes comunitats les que han de designar 2
senadors com a les Illes Balears són les d’Aragó, Astúries,
Castella-La Manxa, Extremadura i Múrcia, per la qual cosa, a
l’hora de regular-ne la designació, s’hauria de tenir en compte
els precedents que hi ha dins el conjunt de les comunitats
autònomes.

En el Reial Decret 1748/2003, de 19 de desembre, el cens
d’habitants referit a les Illes Balears es fixava en 947.361, per
la qual cosa no va afectar el nombre de senadors a la legislatura
que es va constituir, derivada del procés electoral de març del
2004.
L’any 1999 ja s’havia modificat l’article 28 de l’Estatut
d’Autonomia, pel que feia a la designació del Senador
autonòmic, però, tota vegada que només corresponia elegir un
senador, se’n va procedir pel Ple a la designació, d’acord amb
els preceptes reglamentaris.

En algunes comunitats autònomes s’atribueix a cada diputat
el dret d’elegir un candidat, i en resulten designats els dos que
obtenguin major nombre de vots, tal com és el cas de Múrcia i
de Castella-La Manxa.
Altres es decanten per atribuir els candidats als grups fent
la distribució pel sistema d’Hont, com Astúries i Aragó.

Després de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia duta a
terme per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, l’article
50.1 ha quedat redactat de la forma següent:

A Extremadura, l’altra comunitat que designa 2 senadors,
un cop fixats per la Mesa i la Junta de Portaveus els Grups
Parlamentaris als quals corresponen els Senadors atès el
nombre de diputats que tenen, la designació feta per aquells és
ratificada pel plenari. Aquesta formula és la que regeix a
Catalunya i a Galícia.

“Correspon també al Parlament:
1.Designar, en aplicació del criteri de representació
proporcional, el senador o els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
Senat, d’acord amb el que estableix l’article 69.5 de la
Constitució. Els designats cessaran en el càrrec en els casos
prevists a l’ordenament jurídic i, en tot cas, en acabar la
legislatura del Parlament de les Illes Balears en la qual foren
designats, una vegada que prenguin possessió els nous
senadors. En el supòsit de dissolució del Senat, el Parlament
de les Illes Balears lliurarà les credencials de la designació
dels mateixos senadors, que continuaran el seu mandat fins
que acabi la legislatura del Parlament i siguin designats els
nous senadors. El senador o senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears compareixeran davant la comissió
parlamentària pertinent a iniciativa pròpia o a requeriment
d’un grup parlamentari o d’una cinquena part dels diputats
per informar de la seva activitat al Senat en els termes que
estableixi el Reglament del Parlament de les Illes Balears.”

Atès tot el que s’ha dit abans, aquesta presidència, havent
obtingut el parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus,
en sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la
següent
Resolució
1. El Ple del Parlament designa els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat,
d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
2. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus,
fixa el nombre de senadors que correspon proporcionalment a
cada grup parlamentari.
3. Les persones proposades pels grups parlamentaris hauran de
fer una declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat
ni d’incompatibilitat per ostentar el càrrec en el supòsit de ser
elegit.

El Reial Decret 1683/2007, de 14 de desembre, que declarà
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró
municipal referits a l’1 de gener del 2007, assenyala que la
població referida a les Illes Balears és d’1.030.650. habitants
de Dret.

4. La Presidència del Parlament fixa el termini en què els
representants dels grups han de proposar els seus candidats. Un
cop acabat aquest termini, el president o presidenta fa
públiques les resolucions corresponents i convoca el Ple del
Parlament perquè les ratifiqui.

El 18 de gener del 2008 es va rebre escrit del President del
Senat, mitjançant el qual es traslladava acord de la Diputació
Permanent del Senat , fixant-se el nombre de Senadors per a la
IX legislatura de cada comunitat autònoma, corresponent a 2
senadors pel que en fa a les Illes Balears.

5. La Mesa lliurarà les credencials als senadors designats.
El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu
article 181, regula l’elecció del Senador, però no en preveu la
designació de més d’un, per la qual cosa procedeix dictar una
resolució que en resolgui la manca de regulació i prevegi
l’elecció d’un altre senador, tota vegada que la Mesa haurà de
lliurar noves credencials a la persona designada al principi
d’aquesta setena legislatura del Parlament de les Illes Balears,
en el termini màxim de quinze dies des que s’haguessin celebrat
eleccions al Senat.

6. En el supòsit que la legislatura del Senat acabàs abans que la
del Parlament de les Illes Balears, la Mesa efectuarà el
lliurament de les noves credencials per a la seva presentació
davant d’aquell, en el termini màxim de quinze dies des que
s’haguessin celebrat eleccions al Senat.
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7. Les vacants que es produeixin durant una mateixa legislatura
seran cobertes mitjançant el procediment establert en els
apartats anteriors, sense alterar la relació de proporcionalitat
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entre els grups parlamentaris, per la qual cosa la persona
substituta ha de ser proposada pel mateix grup parlamentari que
havia proposat el seu antecessor o antecessora.
Disposició Transitòria
Havent ja designat un senador el Ple del Parlament de les
Illes Balears al principi d’aquesta legislatura, ara, per donar
compliment al principi de proporcionalitat establert a l’article
50 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, procedirà
designar un altre senador i en correspon efectuar la proposta al
grup que no en va efectuar cap a l’inici de la legislatura.
El procediment a seguir per a fer la designació prevista a
aquesta disposició transitòria serà l’establert als apartats
anteriors.
A la seu del Parlament, a 12 de març del 2008.
La presidenta,
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Que d’entre altres acords adoptats com a conseqüència dels
anteriors, la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 5 de
novembre del 2008, ha aprovat el cessament del personal
eventual al servei de l’extint Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.

B. La Mesa de la Cambra a la mateixa sessió acordà la dotació
econòmica de la plaça esmentada i, per tant, aquesta es
considera vacant i dotada pressupostàriament.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

I atès que el personal al servei del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, un cop dissolt aquest, ha de cessar en les seves
funcions.

Resolc:
1. Nomenar la Sra. Rosario Martín Piris, com a cap de gestió
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, i amb categoria administrativa assimilada a la de
cap de secció ( i retribucions assimilades a les d’un
funcionari del grup A2/B, nivell 24, amb cabdalia de cap de
secció), essent adscrita al Gabinet de la Presidència, i
finalment, amb efectes econòmics i administratius des de dia
7 de novembre del 2008.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del personal adscrit a l’extint Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, que es relaciona a continuació:
•
•
•
•
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Sr. Joan Carles Chavarria Espuny
Sr. José Noguera Coll
Sra. Maria Gibert Vives
Sra. Rosario Martín Piris

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

2. Que els efectes econòmics i administratius d’aquests
cessaments seran des de dia 5 de novembre de 2008.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 6 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, a 5 de novembre de 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del fiscal superior de les Illes Balears davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per a la
presentació de la memòria anual de l'activitat de la Fiscalia
Superior de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. La Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 5 de
novembre del 2008, adoptà, d’entre altres acords, la
modificació de la relació de llocs de feina en el sentit de
crear una nova de personal eventual, amb la denominació de
cap de gestió del Gabinet de Presidència, i adscripció
orgànica i funcional al Gabinet de Presidència del Parlament
de les Illes Balears.
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prèviament. Tancarà el debat la contrarèplica del Fiscal
Superior de les Illes Balears.

Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del fiscal superior de les Illes Balears
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per a la presentació de la memòria anual de
l'activitat de la Fiscalia Superior de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Atès que la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual es
modifica la Llei 50/1981, de 30 de setembre, reguladora de
l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, a l’apartat 5 del seu
article únic, introdueix una important novetat en les relacions
entre la Fiscalia Superior de les Illes Balears i el Parlament de
les Illes Balears, tota vegada que imposa al fiscal superior
l’obligació d’elaborar una memòria de la seva activitat, còpia de
la qual es trametrà al Govern, al Consell de Justícia i a la
Cambra, i es presentarà a aquesta institució en el termini de sis
mesos des del dia en què l’esmentada memòria es faci pública.

Ordre de Publicació
E)
Nomenament del Tribunal de la convocatòria per al
proveïment de dues places d'uixers del cos d'uixers del
Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionaris
interins per oposició de torn lliure.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008 acordà que el tribunal que ha de jutjar
les proves selectives de la convocatòria esmentada, publicada al
BOPIB núm. 60, de 7 de novembre d'enguany, tendrà la
composició següent:

Atès que l’article 45 del Reglament de la Cambra atribueix
la matèria de Justícia, quan pertoqui, a la comissió permanent
d’Assumptes Institucionals i Generals.
Atès que l’experiència adquirida en la presentació de la
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
per part del seu president davant aquesta cambra, així com la
singularitat de la memòria que el fiscal superior de les Illes
Balears ha de presentar a aquesta institució i la necessitat
d’adequar la normativa reglamentària general de l’article 174,
desenvolupada als articles 170 i 171, a les circumstàncies i
noves situacions que es van produint, aconsellen elaborar una
resolució per tal de conjugar un desenvolupament de la sessió
que, essent respectuosa amb la participació del fiscal superior de
les Illes Balears i dels diputats, afavoreixi l’agilitat del
procediment.

President:
Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta
del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, vicepresidenta
primera del Parlament de les Illes Balears.
Vocals:
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon del
Parlament de les Illes Balears.

És per això que aquesta presidència, fent ús de les
atribucions que li atorga l’article 31 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, i amb el parer favorable de la
Mesa i la Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 12 de
novembre del 2008,

Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del Parlament de
les Illes Balears.
Suplent: Sr. Miquel Montserrat i Bibiloni, lletrat del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Miquel Pastor i Sastre, uixer major del Parlament de les
Illes Balears.
Suplent: Sra. Rut Serra i Roibal, viceuixera del Parlament de
les Illes Balears.

Resol
I. Una vegada rebuda la Memòria del Fiscal Superior de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament la trametrà al president
o a la presidenta de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals, així com a cadascun dels membres que integren
aquesta comissió.

Secretari:
Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Jaume Cerdà i Bibiloni, cap de secció de Tresoreria del
Parlament de les Illes Balears.

II. El debat en comissió s’iniciarà amb l’exposició o la
presentació de la Memòria per part del Fiscal General de les
Illes Balears, sense limitació de temps.
III.

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

IV.

Seguidament, el fiscal superior de les Illes Balears
intervendrà per contestar als grups parlamentaris que
hagin formulat preguntes o observacions, sigui de
manera individual o conjunta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

V. 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
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Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d’actes legislatius
de la Unió Europea

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 5725/10 .

L’apartat 1 de l’article 5 del Tractat de la Unió Europea
disposa:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5741/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la cambra
i per la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que la
proposició no de llei indicada, en favor de la seguretat jurídica
a les Illes Balears (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre
d'enguany) es tramiti per aquest procediment.

“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige
por el principio de atribución. El ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de
subsidiaridad y proporcionalidad.”
El principi de subsidiarietat està definit al paràgraf 3 de
l’esmentat article, que diu el següent:
“3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los
ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en caso de que y en la medida en que los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados
de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel
central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de
la acción pretendida, a escala de la Unión.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
Las instituciones de la Unión Europea aplicarán el
principio de subsidiariedad de conformidad con el
Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos
nacionales velarán por el respeto del principio de
subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en
el mencionado Protocolo.”

B)
Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per
a la Proposició no de llei RGE núm. 3507/10 .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5800/10,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que la
proposició no de llei indicada, relativa a millores en els serveis
de tècniques de reproducció assistida a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre
d'enguany) es tramiti davant la Comissió no permanent de Salut.

L’article 6 del Protocol sobre l’aplicació del principi de
subsidiarietat i proporcionalitat incorporat al Tractat de Lisboa
estableix:
“Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos
Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir
de la fecha de transmisión de un proyecto de acto
legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión un dictamen motivado que exponga las razones
por las que considera que el proyecto no se ajusta al
principio de subsidiariedad. Incumbirà a cada Parlamento
nacional o a cada cámara de un Parlamento nacional
consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en un
grupo de Estados miembros, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a los Gobiernos de esos Estados
miembros.

A)
Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d'actes legislatius de
la Unió Europea.

Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en el
Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco
Europeo de Inversiones, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a la institución u órgano de que se
trate.”

La Presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en sengles
reunions de dia 24 de novembre de 2010, dicta la resolució
següent:
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Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Tractat de
Lisboa l’1 de desembre de 2009, mitjançant la Llei 24/2009, de
22 de desembre, es va modificar la Llei 8/1994, per la qual es va
crear una comissió mixta per a la Unió Europea, per tal de
fer-ne una adaptació al tractat esmentat.
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L’article 6 d’aquesta llei diu:

b) La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà
acordar que el dictamen s’aprovi en Plenari o en la comissió que
ha conegut l’assumpte. La tramitació d’aquest es farà pel
procediment d’urgència.

”1. El Congreso de los Diputados y el Senado, tan pronto
reciban una iniciativa legislativa de la Unión Europea, la
remitirán a los Parlamentos de las Comunidades
Autónomas, sin prejuzgar la existencia de competencias
autonómicas afectadas, a efectos de su conocimiento y de
que, en su caso, puedan remitir a las Cortes Generales un
dictamen motivado sobre la aplicación del principio de
subsidiariedad por la referida iniciativa, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la normativa europea
aplicable en la materia.

c) La Presidència de la comissió donarà prioritat a la
tramitació d’aquesta iniciativa i convocarà la Mesa per tal de
fixar un ordre del dia a l’efecte d’analitzar els documents
tramesos i d’elaborar i d’aprovar, si pertoca, el dictamen
motivat. Aquesta iniciativa es tramitarà dins els vint dies hàbils
comptats a partir de la recepció del document al Registre del
Parlament.

2. El dictamen motivado que, en su caso, pueda aprobar el
Parlamento de una Comunidad Autónoma, para que pueda
ser tenido en consideración deberá haber sido recibido en
el Congreso de los Diputados o en el Senado en el plazo de
cuatro semanas desde la remisión de la iniciativa
legislativa europea por las Cortes Generales.

d) Els grups parlamentaris disposaran de 15 dies hàbils des
de la recepció del document via telemàtica per fer-hi propostes
o observacions.
e) El criteri del Govern serà remès en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de la recepció via telemàtica de la
iniciativa. Aquest criteri serà immediatament tramès als grups
parlamentaris.

3. Si la Comisión Mixta aprobase un dictamen motivado
sobre la vulneración del principio de subsidiariedad por un
proyecto de acto legislativo de la Unión Europea,
incorporará la relación de los dictámenes remitidos por los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas y las
referencias necesarias para su consulta.”

f) La comissió analitzarà els documents que s’hagin
presentat en relació amb el compliment del principi de
subsidiarietat i aprovarà el dictamen raonat, tret que l’hagi
d’aprovar el plenari.
En aquest darrer supòsit per la Presidència de la comissió es
traslladarà el dictamen raonat a la Presidència del Parlament per
tal que aquesta l’incorpori a la primera sessió plenària.

L’article 112 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa el següent:
“El Parlament de les Illes Balears pot ser consultat per les
Corts Generals en el marc del procés de control del principi
de subsidiarietat establert en el dret comunitari.”

2. En el supòsit que la iniciativa sigui tramesa al Parlament en
un període fora de sessions, la Presidència de la cambra
convocarà la Mesa, la Junta de Portaveus i la Diputació
Permanent per tal que, si s’escau, es convoquin sessions
extraordinàries que possibilitin la tramitació de la iniciativa i
l’aprovació, si pertoca, del dictamen.

No havent-hi norma que reguli en el nostre reglament el
procediment per elaborar un dictamen motivat sobre l’aplicació
del principi de subsidiarietat, aquesta presidència, d’acord amb
el que disposa l’article 31.2 del Reglament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de
dia 24 de novembre de 2010 dicta la següent

Acordada la celebració de sessió extraordinària, la Mesa
habilitarà els dies necessaris per dur a terme la tramitació de la
iniciativa.
3. La Presidència del Parlament trametrà el dictamen aprovat
pel plenari o per la comissió, segons el cas, via telemàtica sense
perjudici de la posterior remissió via ordinària, als efectes que
pugui ser tengut en compte per la Comissió Mixta per a la Unió
Europea quan aprovi el dictamen sobre la vulneració o no per
part del projecte analitzat del principi de subsidiarietat.

Resolució
1. Havent rebut de les Corts Generals una iniciativa de projecte
d’acte legislatiu de la Unió Europea per tal de ser examinada i
formular-hi les observacions sobre la vulneració del principi de
subsidiarietat, es procedirà d’acord amb les següents normes:

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2010.
La presidenta,
Aina Rado i Ferrando.

a) Per la Presidència del Parlament o per l’Oficialia Major,
si fos aquest òrgan al qual s’hagués tramès la iniciativa, amb el
coneixement previ de la Presidència, es procedirà a registrar el
document rebut per via telemàtica i es remetrà també per via
telemàtica a tots els membres de la comissió que la Presidència
consideri competent per raó de la matèria, als grups
parlamentaris i al Govern de les Illes Balears per tal que en
manifesti el criteri en relació amb l’aplicació del principi de
subsidiarietat i la seva vulneració, si n’és el cas.
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Resolucions de Presidència
Servei de Biblioteca i Documentació
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Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• RGE núm. 1650/11, relativa a transport aeri entre illes i la
península potenciat a través de la DOSP i l'aportació
econòmica de l'Estat (BOPIB núm. 5, d'1 de juliol de 2011).
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Comissió de Salut:
• RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari (BOPIB
núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

A)
Resolució de Presidència del Parlament de les Illes Balears
reguladora de la compareixença dels alts càrrecs del Govern
sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per a l'acció de govern.

Comissió d'Economia:
• RGE núm. 4064/11, relativa a proposta de reactivació
econòmica mitjançant el sector audiovisual (BOPIB núm.
18, de 28 d'octubre de 2011).

Havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta
de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessions de
dia 23 de novembre de 2011, el president procedeix a dictar la
resolució que es transcriu a continuació:

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• RGE núm. 4503/11, relativa a personació del Govern al
judici penal de la darrera víctima de la violència masclista
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
• RGE núm. 4662/11, relativa a reparació del Racó de la
Memòria a Porreres (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de
2011).

Resolució de Presidència del Parlament de les Illes
Balears reguladora de la compareixença dels alts càrrecs
del Govern sobre la idoneïtat al càrrec
i projecte per a l'acció de govern
Aquesta resolució de Presidència dóna resposta a l'exigència
prevista a l'article 38.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears. En
aquest precepte, sota la rúbrica Informació al Parlament,
s'indica textualment:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"1. El Consell de Govern ha de donar a conèixer al
Parlament de les Illes Balears el nomenament dels membres
del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs, com també
el dels gerents de les empreses públiques o de qualsevol dels
ens del sector públic instrumental.
2. El Parlament de les Illes Balears, segons els mecanismes
que preveu el seu reglament, pot demanar una
compareixença de la persona nomenada, amb la finalitat que
pugui defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern."

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2117/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4756/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a dació
de subhastes i concurs de creditors, publicada al BOPIB núm.
7, de 29 de juliol de 2011.

L'àmbit subjectiu de la resolució recau en els alts càrrecs,
gerents d'empreses públiques o de qualsevol ens del sector
públic instrumental, tots ells del Govern de les Illes Balears,
sense que s'hi considerin inclosos el president, el vicepresident
i els consellers, perquè disposen d'altres mitjans de control de
caràcter parlamentari.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En aplicació dels articles 33.2 i 48 del Reglament del
Parlament, la compareixença tendrà lloc davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals com a manifestació de la
funció de control al Govern per part de la institució
representativa del poble de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)

Retirada de la Pregunta amb sol$licitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 4178/11.

Així, el president del Parlament, amb el parer favorable de
la Mesa i de la Junta de Portaveus, dicta la següent

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4944/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i accepta la retirada de la pregunta esmentada,
presentada pel la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i
Melià, relativa a policia turística, publicada al BOPIB núm. 19,
de 4 de novembre de 2011.

RESOLUCIÓ
Primer
Aquesta resolució és aplicable als alts càrrecs nomenats pel
Govern de les Illes Balears a què es refereix l'article 38.1 de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
89

894

BOPIB núm. 24 - 2 de desembre de 2011
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Segon
La compareixença de les persones esmentades es podrà
sol$licitar a instància de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, del seu president o d'una cinquena part dels diputats,
dins el termini de tres mesos des del nomenament de la persona
la compareixença de la qual se sol$licita.

Ordre de Publicació
Tercer
La compareixença es durà a terme en el si de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i tendrà per l'objecte
l'exposició d'una defensa per part del compareixent, de la
idoneïtat al càrrec i del projecte per a l'acció de govern. La
sessió es desenvoluparà amb la intervenció, en primer lloc, de
la persona que compareix sense limitació de temps; a
continuació, intervendran els grups parlamentaris de major a
menor importància numèrica de la cambra (i aquell al qual
pertany el president del Govern, en darrer lloc), amb la
formulació de preguntes o observacions, per un temps de deu
minuts cadascun. El compareixent podrà contestar de forma
individual o conjunta pel mateix temps. Seguidament, hi haurà
torns de rèplica i contrarèplica per un temps màxim de cinc
minuts.

C)
Reclassificació de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. Per resolució de la Presidència de dia 27 de juny de 2011,
s’anomenà la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, atès l’escrit RGE núm. 1794/2011 de dia 27 de
juny de 2011, presentat per la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, i categoria professional assimilada a
la d’un funcionari del grup C1, nivell 23, que ocupi una
plaça de cap de negociat.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 4950/2011 de dia 25 de novembre de
2011, sol$licita que l’anterior passi a tenir una categoria
professional assimilada a la d’un funcionari del grup A2,
nivell 24, que ocupi una plaça de cap de secció, a partir de
dia 1 de desembre de 2011.

Quart
Sol$licitada la compareixença per part de la comissió, del
president d'aquesta o d'una cinquena part dels diputats, i
transcorreguts sis mesos des que la compareixença estigui en
condicions de ser inclosa a l'ordre del dia sense que aquesta
s'hagi produït, els diputats que l'hagin sol$licitada podran
adreçar-se a la Presidència del Parlament de les Illes Balears i
sol$licitar que se substanciï davant el Ple a la primera sessió que
se celebri.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa dia 30 de novembre de 2011,
Resolc:
1. Que la Sra. Andrea Caicoya i Menéndez, amb caràcter de
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Popular, passi a tenir una categoria professional assimilada
a la d’un funcionari del grup A2, nivell 24, que ocupi una
plaça de cap de secció, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 de desembre de 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

Disposició transitòria
Les sol$licituds de compareixença dels nomenaments fets pel
Govern de les Illes Balears amb anterioritat a la data d'aquesta
resolució es podran dur a terme en el termini d'un mes, a
comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOPIB.
Palma, a 23 de novembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Canvis a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4790/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta
assabentada dels canvis següents:
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
• L'Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí substitueix l'Hble. Sra.
Francina Armengol i Socías.

A la seu del Parlament, a 1 de desembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Comissió de Turisme:
• L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socías substitueix l'Hble.
Sr. Xico Tarrés i Marí.
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Ordre de Publicació

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 de la Presidència reguladora de les sol$licituds
de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb les iniciatives legislatives.

Resolució

K)

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.

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:

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.

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:

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.

“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.”

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.

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."

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.

"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.”

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.

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

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.

"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.

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.

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
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BOPIB núm. 124 - 15 de novembre de 2013
Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri de
vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.
Aquesta ponència nomenarà un coordinador. Les funcions
d’aquest seran les determinades al Reglament del Parlament.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència reguladora del procediment per
a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22
de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

3. Per a la realització dels seus treballs, la ponència podrà
acordar la celebració de compareixences, així com recaptar la
documentació que precisi del Govern i de l’EPRTVIB.
Així mateix, el servei de documentació del Parlament
elaborarà un dossier documental sobre els diversos mandats
marc que s’han aprovat, referits a RTVE i a les televisions
autonòmiques.
Els ponents, a la vista dels documents que tenguin al seu
abast, presentaran al si de la ponència propostes de
mandat-marc, per tal que es debatin i s’incorporin a la proposta
final que en resulti aprovada per la ponència.
La proposta aprovada per la ponència s’elevarà a la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per al seu debat
i aprovació, si pertoca.

Resolució de Presidència reguladora del procediment
per a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei
15/2010, de 22 de desembre,
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) conté tot un
conjunt de previsions legals que impliquen la participació del
Parlament de les Illes Balears amb relació a la composició i al
funcionament de l’esmentat ens públic. Entre aquestes destaca
la relativa a l’aprovació del mandat marc.

4. Els grups parlamentaris que discrepin de la proposta aprovada
per la ponència, podran presentar-hi esmenes dins els 15 dies
següents a l’aprovació d’aquesta.

Efectivament, l’article 5 de la Llei 15/2010 disposa que el
Parlament aprovarà un mandat marc dirigit a l’esmentat ens
públic, en el qual s’establiran els objectius que ha d’aconseguir
el servei públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’acord
amb el que es determina a l’article 4 de la llei esmentada. La
vigència del mandat marc és de sis anys.

5. El debat en comissió començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes, d’acord amb
el que preveu l’article 80 del Reglament.
La defensa de les esmenes es farà en un temps de 15 minuts.
Si s’aprovaven esmenes, aquestes s’incorporaran al text de
la proposta de mandat-marc aprovat per la ponència, el qual
haurà de ser sotmès a votació per la comissió.

D’altra banda, s’ha de tenir present que en el si del
Parlament de les Illes Balears l’actual Comissió de control
parlamentari de l’EPRTVIB funciona exclusivament com a
òrgan de control, davant la qual només se substancien preguntes
i compareixences i es disposa el procediment per a la tramitació
de les preguntes escrites i sol$licituds de documentació; i que,
conformement amb l’article 45.1 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, “les comissions coneixeran dels projectes,
les proposicions o els assumptes que els encomani, d’acord amb
la competència respectiva, la Mesa del Parlament”

6. La proposta de mandat-marc aprovada per la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals, se sotmetrà al debat i a
la votació del Ple del Parlament, sense que hi càpiguen en
aquesta fase ni la presentació ni el manteniment d’esmenes ni
vots particulars.
El debat a plenari es farà seguint les normes reglamentàries
d’un debat ordinari. El conjunt del text de la proposta de
mandat-marc serà sotmès a una sola votació.

Tot tenint en compte que al Reglament del Parlament de les
Illes Balears no hi trobam les normes adequades per tal que el
Parlament pugui fer efectives les funcions que amb relació a
l’aprovació del mandat marc a l’EPRTVIB, li encomana la Llei
15/2010, de 22 de desembre, i ateses les consideracions abans
esmentades, aquesta presidència d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus en sengles
sessions de dia 13 de novembre de 2013, dicta la següent

7. El mandat-marc aprovat pel Ple del Parlament serà publicat
al BOPIB i al BOIB.
Seu del Parlament, 13 de novembre de 2013
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
Elaboració i aprovació del mandat marc
a què es refereix la Llei 15/2010
1. La Mesa del Parlament, d’acord amb el que preveu l’article
45.1 del Reglament, encarregarà a la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals la redacció del mandat-marc de l’Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
2. Una ponència designada en el si de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals serà la que articularà un document en
el qual s’inclouran els objectius que ha d’aconseguir el Servei
Públic de la Ràdio i Televisió de les Illes Balears.
Aquesta ponència tendrà un nombre de membres igual a les
ponències legislatives.
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BOPIB núm. 14 - 9 d'octubre de 2015
Resolució
Ordre de Publicació
El procediment a seguir per a la designació pel Ple de la
cambra dels tres representants del Parlament en Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears, serà el següent:

C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut RGE núm. 4893/15.

1. Els tres representants del Parlament al si del Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears seran designats pel Ple, a
proposta dels grups parlamentaris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6640/15,
presentat per la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta la retirada de
la pregunta esmentada, relativa a qualificació professional i
tasques del Sr. Jordan Thomas Llamas.

2. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del
Parlament, els grups parlamentaris proposaran els candidats. A
aquesta proposta s’hi haurà d’adjuntar la relació de mèrits i
d’altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat dels candidats
proposats, d’acord amb la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D)

3. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà el
compliment dels requisits establerts respecte de cada candidat
proposat. Examinades les propostes de candidatures, aquestes
s’inclouran a l’ordre del dia d’una sessió plenària.

Resolució de Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

4. A la sessió plenària, la Presidència anunciarà els noms dels
candidats proposats pels distints grups parlamentaris i la
resolució de la Mesa respecte de cadascun d’aquests.

Ordre de Publicació

5. La votació serà secreta i pel sistema de paperetes. Cadascun
dels diputats presents a la votació escriurà a la seva papereta el
nom d’una sola persona de les proposades.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia acorda d'aprovar la resolució
següent:

6. En resultaran elegides les tres persones proposades que
hauran obtingut el major nombre de vots.

Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears

7. Un cop acabada la votació, la Presidència en proclamarà el
resultat i, posteriorment, comunicarà els noms dels designats
com a representants del Parlament al Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears al Govern de les Illes Balears
perquè en procedeixi al nomenament, conformement amb
l’establert a l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.

L’article 7 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, que
regula la composició del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears, disposa que tres dels membres que integren
l’esmentat Consell Social han de ser designats pel Parlament de
les Illes Balears. Aquests representants hauran de ser persones
de competència reconeguda en algun dels àmbits de la vida
social, cultural, científica, professional, laboral o econòmica de
les Illes Balears i hauran de ser designats tenint en compte les
especificitats científiques, tècniques, culturals i professionals
amb què s’exerceixen la docència i la recerca a la Universitat
de les Illes Balears. Els apartats 4, 5 i 6 del dit article 7 de la
Llei 2/2003, de 20 de març, estableix les causes d’inelegibilitat
i d’incompatibilitat que els afecten.

Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Atès que no està previst ni a la llei esmentada ni al
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el procediment al
qual la cambra autonòmica s’ha de subjectar per dur a terme la
designació de què es tracta, i atès que es considera ara
convenient canviar el sistema previst a la Resolució de la
Presidència, de 10 de setembre de 2003, reguladora d’aquesta
qüestió, per tal d’adaptar-lo a l’actual composició de la cambra,
aquesta Presidència, d’acord amb la M esa i la Junta de
Portaveus, en ús de les atribucions que té conferides i d’acord
amb l’establert a l’article 33 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, dicta la següent

Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
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Atès que per Resolució de la Presidència de dia 22 de juliol
de 2015, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2528/2015, de
dia 23 de juliol de 2015, heu estat nomenada com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista,
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Ordre de Publicació

Palma, a 25 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Q)
A la Pregunta RGE núm. 7407/15, presentada per la
diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de funcions i serveis de les competències que
l'Estatut atribueix als consells insulars.

Ordre de Publicació

Els traspassos de funcions i serveis als consells que encara
no s'han materialitzat, tant els que poden afectar totes les
institucions insulars com aquells altres cridats a completar
antics "traspassos asimètrics", es formalitzaran en aquesta
legislatura, quan, una vegada que estiguin operatius els
dispositius estatutaris preceptius i s'hagin formulat les
iniciatives corresponents al si d'aquests, s'arribi a un ampli
acord entre les institucions autonòmiques i les insulars en cada
cas afectades per tal que la translació als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competències que ope legis
se'ls atribueixen es faci en condicions d'adequada suficiència
financera.

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7795/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8597/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
devolució de la paga extra suprimida el 2012 als empleats
públics balears.
Palma, a 25 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, 16 de novembre de 2015.
El conseller de Presidència:
Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 4821/15, de m odificació de la
Llei 3/1986, de normalització lingüística.

R)
A la Pregunta RGE núm. 7521/15, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionaris cessats (7).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8849/15, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que
el termini de presentació d'esmenes a aquesta proposició de llei
s'ampliï en 8 dies més, per la qual cosa finalitzarà dia 14 de
desembre de 2015.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Palma, a 25 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Nombre i distribució de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, adreçades al
director general de l'Ens.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2015, acordà que
el nombre de preguntes a incorporar a cada sessió de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears serà de 13, d'acord amb la distribució següent:
•
•
•
•
•
•
•

A)
Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes
Balears.
Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a l’elecció dels i les membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les
Illes Balears

Grup Parlamentari Popular: 4 preguntes.
Grup Parlamentari Socialista: 3 preguntes.
Grup Parlamentari Podem Illes Balears: 2 preguntes.
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: 1 pregunta.
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:
1 pregunta.
Grup Parlamentari MÉS per Menorca: 1 pregunta.
Grup Parlamentari Mixt: 1 pregunta.

L’article 76 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa, sota l’epígraf “El Consell Consultiu de les Illes
Balears”, que:
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“1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és el superior
òrgan de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. El Consell Consultiu estarà integrat com a màxim per deu
juristes de prestigi reconegut, dues cinquenes parts dels
quals han de ser elegits pel Parlament mitjançant el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats, i les
altres tres cinquenes parts dels membres han de ser elegits
pel Govern.
3. Una llei del Parlament n’ha de regular el nombre,
l’organització i el funcionament.”

2. La M esa, conformement amb la Junta de Portaveus,
arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents
a aquests nomenaments.”
Atès que a la normativa abans esmentada queden sense
concretar determinats aspectes relatius al procediment per a
l’elecció dels i les membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears que fan part del grup dels i les membres d’elecció
parlamentària, aquesta Presidència, d’acord amb la M esa i la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 25 de novembre
de 2015, en ús de les atribucions que té conferides i d’acord
amb els articles 33 i 188 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears dicta la següent:

La Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears, amb les modificacions posteriors
(Llei 7/2011, de 20 d’octubre, i Llei 5/2015, de 23 de març)
disposa, en la part que ara interessa, que “El Consell Consultiu
està integrat per deu membres l’elecció o la designació dels
quals, segons pertoqui de conformitat amb aquesta llei, s’ha de
fer entre juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més
de deu anys d’exercici professional, que tenguin la condició
política de ciutadans o ciutadanes de les Illes Balears” (art. 5.1,
primer paràgraf). Segons l’article 6 de l’esmentada Llei 5/2010:

Resolució
1. Els i les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears
que fan part del grup de membres d’elecció parlamentària,
seran elegits pel Ple del Parlament de les Illes Balears
mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes parts dels
diputats i les diputades, en votació secreta.
2. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran
presentar candidatures en les quals s’hi haurà d’incloure el
nombre total de candidats o candidates a elegir, a les quals s’hi
haurà d’expressar el nom d’aquests o aquestes i una relació dels
mèrits i les circumstàncies que acrediti que es tracta de juristes
de competència i prestigi reconeguts amb més de deu anys
d’exercici professional. Quan alguna de les persones
proposades tengui la condició de personal funcionari o laboral
en actiu al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, de l’Estat o de qualsevol altra
administració pública, essent, a més, jurista de competència i
prestigi reconeguts amb més de deu anys de servei o exercici
professional com a tal, els grups parlamentaris hauran de
manifestar expressament que el candidat o la candidata
proposat ostenta la condició de personal funcionari o laboral en
actiu al servei de qualsevol de les administracions públiques; si
escau, s’hi farà constar la seva condició de professors o
professores d’universitat. En tot cas, a la candidatura s’hi
adjuntarà la documentació acreditativa dels fets alAlegats.

“1. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats
pel president o la presidenta de les Illes Balears que
establirà el seu ordre de prelació a efectes del que estableix
l’article 7. Quatre membres del Consell Consultiu seran
elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres
cinquenes parts dels diputats i les diputades, i els altres sis
seran designats pel Govern.
2. Els i les membres del Consell Consultiu seran nomenats
per un període de quatre anys i poden ser elegits o designats
novament per a mandats posteriors. Els i les membres
d’elecció parlamentària formen un grup i la resta de
persones membres designades pel Govern de les Illes
Balears, un altre.
3. Podran ser elegides o designades membres del Consell
Consultiu les persones que tenguin la condició de personal
funcionari o laboral en actiu al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’Estat o de
qualsevol altra administració pública i siguin, a més,
juristes de competència i prestigi reconeguts amb més de
deu anys de servei o exercici professional com a tals.
El nombre de membres elegits o designats que ostentin
aquesta condició de personal funcionari o laboral en actiu
al servei de qualsevol de les administracions públiques, no
podrà excedir de la meitat dels membres a elegir o designar
en cada grup, el del Parlament i el del Govern de les Illes
Balears respectivament. Aquesta limitació no s’aplicarà als
professors o a les professores d’universitat.
4. Publicats els nomenaments corresponents, una vegada
elegits o designats els membres de cada grup, els i les
membres del Consell Consultiu, en la seva condició de tals,
prendran possessió dels seus càrrecs davant el president o
la presidenta de les Illes Balears i el president o la
presidenta del Parlament, mitjançant jurament o promesa.”

Juntament amb la candidatura i respecte de tots i cadascun
dels candidats o candidates que la integren, els grups
parlamentaris proposants hauran d’acreditar que els dits
candidats o candidates tenen la condició política de ciutadans
o ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant l’aportació de la
documentació que resulti adient.

D’altra banda, l’article 188 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears assenyala que:
“1. Si no hi havia cap norma específica aplicable als
nomenaments de persones que hagués de realitzar el
Parlament, aquests seran competència del Ple, en votació
secreta.
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3. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà,
respecte de cada una de les candidatures presentades, que
aquestes contenen tota la documentació exigida a l’apartat
anterior d’aquesta resolució. Així mateix, la Mesa comprovarà,
d’una banda, que tots els candidats o les candidates proposats
tenen la condició política de ciutadans o ciutadanes de les Illes
Balears; d’altra banda, que a cap candidatura no s’excedeix el
nombre màxim de persones que ostentin la condició de
personal funcionari o laboral en actiu al servei de qualsevol de
les administracions públiques que poden ser elegides al si del
grup de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears
d’elecció parlamentària. Fetes aquestes comprovacions per part
de la M esa, aquesta ho comunicarà als grups parlamentaris i els
trametrà les distintes candidatures presentades juntament amb
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tota la documentació a què es refereix l’apartat anterior
d’aquesta resolució per tal que tots els grups parlamentaris
tenguin els elements de judici necessari, amb temps suficient,
abans de procedir-ne a la votació.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

4. A la sessió plenària en què s’hagi de dur a terme l’elecció,
la Presidència anunciarà les distintes candidatures presentades.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 21, de 20 de novembre
de 2015.

5. La votació serà secreta per candidatures completes. Es
consideraran nulAles aquelles paperetes que no contenguin el
nom de tots els candidats o les candidates que integren la
candidatura, en contenguin més o en contenguin de diferents.

- Pàg. 741 i 760. Respostes a preguntes, apartat G)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 6280/15 a 8284/15, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 6280/15 a
6284/15, ...

6. En resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i les
diputades.

- Pàg. 741 i 760. Respostes a preguntes, apartat I)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 6287/15 a 8288/15, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 6287/15 a
8288/15, ...

7. Un cop acabada la votació, la Presidència en proclamarà el
resultat i, posteriorment, comunicarà a la Presidència de les
Illes Balears el nom dels i les membres del Consell Consultiu
de les Illes Balears que han resultat elegits o elegides als
efectes del seu nomenament, d’acord amb allò previst a l’article
6 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Modificació de l'apartat 3 de l'annex d'ajudes socials del
Conveni entre la institució i el personal 2012-2013, actualment
prorrogat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2015, atès l'acord de la Mesa negociadora
extraordinària de dia 20 de novembre de 2015, acorda
d'aprovar la modificació puntual del vigent Conveni InstitucióPersonal 2012-2013, actualment prorrogat, en el sentit de
procedir a la revisió de la redacció de l'apartat tercer de l'annex
d'ajudes socials del conveni esmentat que passa a tenir la
redacció següent:
"3.- Ajuda per jubilació. Aquesta ajuda quedarà prorrogada
fins a dia 31 de desembre de 2015. Durant l'any 2016 es
duran a terme les negociacions oportunes per a la seva
revisió."
Palma, a 25 de novembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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l’article 85.3 del Reglament de la cambra, desitgi esser
autoritzat o autoritzada per participar en les votacions, haurà de
presentar davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears la
corresponent solAlicitud de vot telemàtic, a la qual haurà
d’exposar i justificar les raons que li impedeixen l’exercici
presencial de la funció parlamentària.

Onzè. Un pic acabades les votacions, la Presidència en
proclamarà els resultats. Si s’escau, la Presidència del
Parlament ordenarà la publicació del nomenament del Director
de la Directora general i de la resta de membres del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears. La promesa o el jurament del
Director o la Directora General i de la resta de membres del
Consell de Direcció es realitzarà davant la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la solAlicitud s’adjuntarà la documentació acreditativa o
justificativa del supòsit d’entre els prevists reglamentàriament
que la fonamenti. La solAlicitud haurà de contenir
obligatòriament el compromís d’utilitzar, per emetre el vot
telemàtic, l’adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a cada diputat i
diputada.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Així mateix, el diputat o la diputada solAlicitant indicarà, si
és possible, la duració prevista de la situació que permet
l’autorització del vot telemàtic.

Ordre de Publicació

Segon. Termini per a la presentació de la solAlicitud
d’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.

B)
Resolució de la Presidència reguladora del procediment de
votació telemàtica a les sessions plenàries del Parlament de
les Illes Balears.

La solAlicitud d’autorització haurà de presentar-se amb
l’antelació suficient per tal que pugui esser examinada per la
Mesa del Parlament de les Illes Balears en la seva reunió de la
setmana anterior a la celebració de la sessió plenària per a la
qual es demani l’autorització per a l’emissió del vot telemàtic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar la següent:

Excepcionalment, es podran presentar solAlicituds
d’autorització un pic celebrada l’esmentada reunió de la Mesa,
però en cap cas no més tard del divendres d’aqueixa setmana,
sempre que concorrin circumstàncies que hagin dificultat
seriosament o impedit la presentació de la solAlicitud dins el
termini a què es refereix el paràgraf anterior. Aquestes
circumstàncies hauran de justificar-se.

Resolució de la Presidència reguladora del procediment
de votació telemàtica a les sessions plenàries del
Parlament de les Illes Balears
Els apartats 2 i 3 de l’article 85 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, introduïts a la reforma aprovada
en el Ple de dia 15 de març de 2011, disposen el següent:
“3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de
Portaveus, podrà habilitar sistemes de videoconferència o
altres sistemes tècnics adequats per garantir el seguiment de
les sessions i dels debats del Ple de la cambra, així com
l’exercici del seu vot al Ple a aquells diputats i diputades
que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís
parental o en procés d’una llarga malaltia, no puguin assistir
a les sessions.

Tercer. Autorització.

4. Els sistemes habilitats als efectes del punt anterior hauran
de garantir en qualsevol cas la seguretat de les
transmissions i la seva inviolabilitat.”

L’acord de la M esa del Parlament de les Illes Balears que
denegui l’autorització solAlicitada haurà d’estar degudament
motivat. Quan l’acord de la Mesa autoritzi la votació no
presencial o telemàtica, haurà de pronunciar-se sobre els
extrems següents:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears autoritzarà
l’exercici del vot mitjançant el procediment telemàtic si la
solAlicitud s’ajusta als requisits prevists en aquesta resolució i
considera que es troba prou acreditada la concurrència d’alguns
dels supòsits que conformement amb el Reglament de la
cambra en permeten la utilització.

Atès que no existeix cap norma reglamentària que
desenvolupi el procediment de votació telemàtica a les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears, aquesta
Presidència, en virtut del que estableix l’article 33.2 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 2 de desembre de 2015, dicta la següent

- Autorització de l’emissió del vot.
- Determinació de la sessió o de les sessions plenàries
compreses dins el període solAlicitat per a les quals
s’autoritza l’emissió del vot telemàtic.
- Fixació dels punts concrets de l’ordre del dia de la
sessió plenària per als quals es concedeix l’esmentada
autorització.
- Fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot a cada sessió plenària autoritzada. En
qualsevol cas, el vot telemàtic s’haurà d’haver emès abans
de l’inici de la sessió plenària per a la qual s’hagi autoritzat.

RESOLUCIÓ
Primer. Sol Alicitud d’autorització per a l’emissió del vot
telemàtic.
El diputat o la diputada que prevegi la seva absència en una
o diverses sessions plenàries i, a l’empara d’allò disposat a

99

826

BOPIB núm. 23 - 4 de desembre de 2015

La Mesa podrà delegar en la Presidència del Parlament de
les Illes Balears l’autorització d’aquelles solAlicituds
presentades, excepcionalment, fora del termini ordinari pels
diputats o les diputades, a què es refereix el darrer paràgraf de
l’apartat segon d’aquesta Resolució.

2. Un cop exercit el vot mitjançant el procediment telemàtic, la
Presidència o òrgan en qui delegui, confirmarà telefònicament
amb el diputat autoritzat o la diputada autoritzada l’emissió
efectiva del vot i el sentit d’aquest. Un cop verificats aquests
extrems, el vot telemàtic emès es traslladarà a la Presidència
abans del començament de la sessió plenària en la qual el vot
hagi de produir el seus efectes.

En el cas que l’absència del diputat o la diputada es
perllongui més d’una setmana, la Mesa del Parlament de les
Illes Balears podrà delegar en la Presidència la determinació
dels punts de cada ordre del dia del Ple que cada setmana
puguin esser votats d’acord amb aquest procediment, com
també la fixació dels moments inicial i final del termini per a
l’emissió del vot telemàtic.

3. Fins el moment en què es produeixi en el Ple del Parlament
de les Illes Balears la votació presencial de l’assumpte de
l’ordre del dia pel qual s’hagi autoritzat l’emissió del vot
telemàtic, tant la Presidència del Parlament de les Illes Balears,
com qualsevol altre diputat o diputada, o funcionari o
funcionària de la cambra que, en l’exercici de les seves
funcions, hagués tengut coneixement del sentit del vot així
emès, restaran obligats o obligades a guardar absoluta reserva
sobre el dit sentit del vot.

L’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears o, si
escau, l’acord adoptat per la Presidència, serà comunicat al
diputat o la diputada solAlicitant de l’autorització a l’adreça de
correu electrònic que hagi consignat a la seva solAlicitud, és a
dir, aquella adreça de correu electrònic que el Parlament de les
Illes Balears hagi proporcionat o proporcioni a l’esmentat
diputat o diputada.

Sèptim. Efectes de l’emissió del vot telemàtic.
1. Un cop emès el vot telemàtic, serà possible la seva
modificació fins a la finalització del termini previst a
l’autorització atorgada.

Quart. Assumptes que poden esser votats per procediment
telemàtic.

2. No hi cabrà votació per assentiment dels assumptes la
votació telemàtica dels quals hagi estat autoritzada.

El procediment de votació telemàtica només podrà
utilitzar-se en els assumptes següents:

3. El vot telemàtic emès sobre un assumpte quedarà anulAlat si
el diputat o la diputada perd la seva condició de parlamentari
o parlamentària per alguna de les causes previstes a
l’ordenament jurídic abans que es voti presencialment
l’esmentat assumpte, sempre que aquest extrem sigui constatat
a temps per la cambra.

- Assumptes que permetin avançar l’emissió del vot atès
que no són susceptibles de modificació al si del Plenari.
- Assumptes que no es puguin votar separadament en
diversos apartats, articles o esmenes.
Quint. Tipus de votacions que poden esser realitzades
mitjançant procediment telemàtic.

4. El vot no presencial quedarà anulAlat quan el diputat o la
diputada que el va emetre es trobi present a la sala de plens del
Parlament de les Illes Balears en el moment de la votació del
punt de l’ordre del dia sobre el qual va recaure el seu vot
telemàtic i el diputat o la diputada així ho solAliciti a la
Presidència. En aquest cas, el diputat o la diputada podrà
exercir el vot presencial juntament als la resta de membres de
la cambra.

El procediment telemàtic de votació en les sessions
plenàries del Parlament de les Illes Balears es podrà aplicar a
les votacions ordinàries, pública per crida i secreta. En el cas
de les votacions secretes, per tal de garantir-ne el caràcter de
secretes, correspondrà a la Presidència introduir la papereta
rebuda telemàticament dins l’urna, juntament amb la resta de
paperetes ja dipositades provinents del vot presencial.

5. El diputat o la diputada que, malgrat haver estat autoritzat o
autoritzada per emetre el seu vot telemàtic, no l’hagi emès,
podrà votar presencialment, si així ho solAlicita. Abans
d’autoritzar el vot presencial, la Mesa del Parlament
comprovarà que, efectivament, no s’ha emès el vot telemàtic.

Sext. Procediment d’emissió del vot telemàtic.
1. Per exercir el vot no presencial, el diputat o la diputada
autoritzat o autoritzada d’emetre’l, haurà d’enviar des de
l’adreça de correu electrònic consignada a la seva solAlicitud
d’autorització, el formulari de votació degudament
complimentat que li haurà estat prèviament tramès per
l’Oficialia Major de la cambra, a aqueixa mateixa adreça de
correu electrònic.

6. En els supòsits d’empat, el sentit del vot telemàtic es
mantindrà per a les subsegüents votacions, sempre que la
repetició de les votacions es produeixi amb caràcter immediat.
En un altre cas, la M esa determinarà si les subsegüents
votacions poden esser objecte de votació no presencial, la qual
cosa es comunicarà al diputat o la diputada solAlicitant,
juntament amb els moments d’inici i finalització del temps per
exercir el dret de vot telemàticament.

El diputat o la diputada haurà de signar digitalment el
formulari de votació indicat mitjançant el certificat personal de
l’autoritat certificadora pròpia del Parlament o, en el seu
defecte, mitjançant el DNI electrònic. Així mateix, haurà de
signar mitjançant el certificat personal emès per l’autoritat
certificadora pròpia del Parlament, la tramesa per correu
electrònic del formulari de votació.

7. En cas que un punt de l’ordre del dia decaigués o fos retirat,
el vot telemàtic emès quedarà anulAlat.
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Octau. Escrutini i proclamació del resultat de la votació.

"Article 36

1. La Presidència incorporarà el vot emès telemàticament a
l’escrutini general.

1. El personal al servei del Parlament té dret a un màxim de
nou dies de permís a l’any per assumptes propis sense
necessita t d e j u stific a c ió o els que resultin
proporcionalment dels temps de prestació de serveis. A
més, els funcionaris tindran dret a gaudir de dos dies
addicionals en complir el sisè trienni, incrementant-se en un
dia addicional per cada trienni complit a partir del vuitè. En
cap cas podrà acumular-se aquests dies als períodes de
vacances.

2. A les votacions públiques, en la fórmula de proclamació del
resultat, juntament al resultat de la votació presencial, es farà
referència expressa al nombre de diputats i diputades
autoritzats i autoritzades i al nombre i la identitat dels o de les
que han votat telemàticament i al sentit del seu vot.
3. A les votacions secretes per papereta no es diferenciarà
l’origen presencial o telemàtic dels vots i es proclamarà un únic
resultat de votació, tota vegada que es recomptaran
conjuntament les paperetes provinents de vots telemàtics amb
les provinents de vots presencials.

2. La determinació dels dies de permís s’ha de condicionar
a les necessitats del servei, d’acord amb l’informe previ del
responsable del servei corresponent i, en el moment de la
concessió, s’ha de garantir que la unitat o dependència
corresponent assumeix les tasques del funcionari solAlicitant
del permís, sense dany per als ciutadans o per
l’organització.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. El gaudi del permís s’ha de fer dins l’any natural o,
excepcionalment, fins al dia 30 de gener de l’any següent.
Els dies de permís que no s’hagin fet servir no es poden
acumular als que corresponguin a l’any següent.”

Ordre de Publicació
C)
Modificació de l'Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears.

A la disposició final de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears s'afegeix un punt 4 amb la redacció següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar la modificació de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, en
relació amb els articles 27 i 36 i la disposició final, en els
termes següents:

“4. Excepcionalment, els dies addicionals dels permisos per
assumptes propis i dels de vacances lligats a l’antiguitat al
servei del Parlament de les Illes Balears i a altres
administracions públiques del personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears, corresponents a l’any 2015,
es podran gaudir fins a dia 30 de juny de 2016. Els efectes
relatius a l’aplicació de la nova redacció dels articles 27 i
36, i del nou apartat 4 de la disposició final de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, podran ser
efectius partir del dia següent al de la data de publicació en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de la
modificació efectuada.”

Els articles 27 i 36 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears passen a tenir la redacció següent:
"Article 27
1. Tot el personal té dret a gaudir, durant cada any complet
de servei actiu, de vacances retribuïdes d’un mes o de
vint-i-dos dies hàbils, o si n’és el cas, dels dies que li
corresponguin en proporció si el temps de serveis prestat ha
estat menor; a elecció del funcionari.

A la seu del Parlament, a 2 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat al
Parlament de les Illes Balears o en qualsevol altra
administració pública, que s’assenyalen, el personal de la
cambra tindrà dret a gaudir del següents dies de vacances
anuals:
- Per 15 anys de serveis: vint-i-tres dies hàbils.
- Per 20 anys de serveis: vint-i-quatre dies hàbils.
- Per 25 anys de serveis: vint-i-cinc dies hàbils.
- Per 30 o més anys de serveis: vint-i-sis dies hàbils.
A aquests efectes no es considerarà com a dia hàbil els
dissabtes.
Aquest dret es farà efectiu a partir de l’any natural
següent al de compliment de l’antiguitat de referència.

Ordre de Publicació
D)
Acord definitiu pel qual s’aproven les bases per reactivar
la carrera professional del personal funcionari i el personal
laboral fix de la cambra i es remodula l’acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i
s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la
implantació de la carrera professional i a la devolució de la
part pendent de restitució de la paga extraordinària de 2012.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre de 2015, acordà d'aprovar el següent acord
definitiu pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera
professional del personal funcionari i el personal laboral fix de
la cambra i es remodula l’acord de la M esa del Parlament de les
Illes Balears de 7 d’octubre de 2015; i s’aprova el calendari de
pagaments corresponent a la implantació de la carrera

3. Si s’ha prestat un any complet de servei actiu, les
vacances han de comprendre tants de dies com tingui el mes
en què es gaudeixen, incloent-hi el primer i darrer dia del
més en qüestió.”
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II. La M esa de l’esmentada comissió fixarà un ordre del dia
d’una sessió de la comissió perquè s’hi debati i solAlicitarà a la
Presidència del Parlament que recapti la compareixença del
president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia a
aquest efecte.

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.

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 B alears, per part del seu president o
presidenta, sense limitació de temps.

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

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.

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”.

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.

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”.

VI. El president o la presidenta de la Comissió podrà concedir
un torn de rèplica als grups parlamentaris per tal de solAlicitar
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.

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.
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Sr. Joan Oliver i Araujo
Suplent: Sra. Maria Ballester i Cardell
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Atesa l’absència al Reglament del Parlament de les Illes
Balears de normes procedimentals suficients i clares per dur a
terme la revisió del Mandat marc a què es refereix la Llei
15/2010, aquesta presidència, d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, i de la Junta de Portaveus en sessió de dia 2 de març de
2017, es dicta la següent

Sra. Esperança Munar i Pascual
Suplent: Lluís Isern i Estela
Secretària:
Sra. Catalina Palmer i Taura
Suplent: Jerónimo Martí i González

Resolució reguladora del procediment per a la revisió del
Mandat marc previst a la
Llei 15/2010, de 22 de desembre,
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Tribunal que ha de qualificar les proves corresponents a
la plaça de cap del Servei de Comunicació i Divulgació

1. La sol·licitud per a iniciar el procediment de revisió del
Mandat marc a què es refereix la Llei 15/2010 pot formular-la:

Presidenta
Sra. Joana Aina Campomar i Orell
Suplent: Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

a) Un diputat o una diputada amb la signatura d’altres
quatre membres de la cambra.
b) Un grup parlamentari amb la sola signatura de la
persona que en sigui portaveu.

Vocals
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan
Suplent: Sr. Miquel Vidal i Vidal

La sol·licitud d’iniciació del procediment de revisió haurà de
contenir la formulació expressa i degudament articulada
d’aquells articles o preceptes del Mandat marc a què es refereix
la Llei 15/2010, que hagin de ser objecte de supressió, de
modificació o d’addició. La sol·licitud de revisió expressarà les
raons que la justifiquen, mitjançant un preàmbul, i haurà d’anar
acompanyada dels antecedents que en resultin necessaris
perquè hom s’hi pugui pronunciar.

Sra. Francisca Vidal i Riera
Suplent: Sr. Antonio Fernández i Coca
Sr. Miquel Monserrat i Bibiloni
Suplent: Lluís Isern i Estela
Secretària:
Sra. Catalina Palmer i Taura
Suplent: Jerónimo Martí i González

2. Exercitada la sol·licitud de revisió esmentada, la Mesa del
Parlament l’admetrà a tràmit, la qualificarà, n’ordenarà la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
que se n’obri un termini de presentació d’esmenes de 15 dies i
que es tramiti davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals.

Palma, a 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
3. Un cop la Mesa de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals hagi qualificat i admès a tràmit les esmenes
presentades, que en cap cas no podran ser de totalitat, es crearà
en el si de l’esmentada comissió una ponència que tendrà com
a missió, a la vista del text de la sol·licitud de revisió, de les
esmenes presentades i dels treballs i documents que es generin
al seu si, redactar-ne un informe.

F)
Resolució de Presidència reguladora del procediment
per a la revisió del Mandat marc previst a la Llei 15/2010,
de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
L’article 5 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears estableix que el
Parlament aprovarà un Mandat marc dirigit a l’esmentat ens
públic, en el qual s’establiran els objectius que ha d’aconseguir
el servei públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’acord
amb el que es determina a l’article 4 de la dita llei. La vigència
del Mandat marc és de 6 anys.

4. La dita ponència tendrà un nombre de membres i una
distribució per grups parlamentaris igual a les ponències
legislatives.
Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri del
vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió legal, el Ple
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d’abril de
2014, aprovà el corresponent Mandat marc, que fou publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 3 de maig de 2014
(BOIB núm. 60). Segon disposa l’article 4, “durant el seu
termini de vigència així com quan estigui en situació de
pròrroga, el Mandat marc pot ser revisat si així ho decideix el
Parlament de les Illes Balears. En la seva revisió se sol·licitarà
l’informe del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears”.

Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora. Les funcions d’aquest o aquesta seran les
determinades al Reglament del Parlament.
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5. Per a la realització dels seus treballs, la ponència podrà
acordar celebrar compareixences, així com recaptar la
documentació que precisi del Govern i de l’EPRTVIB. També
podrà ordenar al servei de documentació del Parlament
l’elaboració d’un dossier documental sobre les matèries que
són objecte de revisió.
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6. La ponència, en el termini d’un mes, finalitzarà els seus
treballs mitjançant la redacció d’un informe que serà elevat a
la comissió per al seu debat i votació.

degudes de les actuacions i dels motius inspiradors del
dictamen formulat.
12. La revisió del Mandat marc aprovada pel Ple del Parlament
serà publicada al BOPIB i al BOIB.

7. El debat en comissió començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes, d’acord amb
el que preveu l’article 80 del Reglament. Finalitzat el debat, es
procedirà a la votació del text de la iniciativa de revisió i de les
esmenes presentades, i els acords adoptats s’incorporaran a un
dictamen.

Palma, 2 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

8. Els grups parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores
següents a la data de l’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Presidència de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin que es posin
en coneixement del Consell de Direcció de l’EPRTVIB.
9. El dictamen de la comissió, signat pel president o la
presidenta i pel secretari o la secretària d’aquesta, es trametrà
a la Presidència del Parlament, per tal que per part d’aquesta es
recapti del Consell de Direcció de l’EPRTVIB l’informe a què
es refereix l’article 4 del Mandat marc del Parlament de les
Illes Balears a l’EPRTVIB, actualment vigent.
A aquests efectes, la presidència trametrà al Consell de
Direcció de l’EPRTVIB, el dictamen de la comissió, les
esmenes i els vots particulars respecte dels quals els grups
parlamentaris hagin manifestat la voluntat que siguin
comunicats, així com la resta de documentació utilitzada en la
tramitació parlamentària.
10. Rebut l’informe del Consell de Direcció de l’EPRTVIB o,
en qualsevol cas, transcorreguts 15 dies des de la petició
d’informe sense que aquest s’hagi tramès al Parlament, el
dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
estarà en condicions de ser inclòs dins l’ordre del dia d’una
sessió plenària, per al seu debat i votació.
Tan aviat com es rebi al Parlament l’informe del Consell de
Direcció de l’EPRTVIB, aquest es comunicarà als grups
parlamentaris de la cambra. En el supòsit que l’informe fes
objeccions al text del dictamen, aquest, juntament amb les
objeccions fetes serà tramès de bell nou a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals, que emetrà un nou
dictamen si ho creu pertinent. En aquest cas, la Mesa del
Parlament de les Illes Balears ordenarà que s’obri un termini
mínim de 8 dies perquè s’hi puguin presentar esmenes
exclusivament relatives a les observacions o objeccions
contingudes a l’informe del Consell de Direcció de
l’EPRTVIB.
11. El dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals se sotmetrà al debat i la votació del Ple del Parlament,
sense que hi càpiguen en aquesta fase ni la presentació ni el
manteniment d’esmenes ni vots particulars. El debat plenari es
farà seguint les normes reglamentàries d’un debat ordinari. El
conjunt del text de la proposta de mandat marc serà sotmès a
una sola votació. El debat podrà començar per la presentació
del dictamen per part d’un diputat o una diputada de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, si aquesta així
ho hagués acordat, que haurà de limitar-se a retre’n compte a
la cambra perquè aquesta prengui la coneixença i la il·lustració
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Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

d’elaborar i trametre al Parlament el projecte de reglament i
funcionament i de règim intern de l’Oficina perquè la comissió
parlamentària que en correspongui en dugui a terme la
tramitació i, si escau, l’aprovi. 2. El director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears podrà promoure modificacions del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina que hauran de ser
tramitades i aprovades, si escau, seguint el mateix procediment
pel qual fou aprovat l’esmentat reglament inicialment”.

Ordre de Publicació
E)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm.
2329/18 i 10411/16.

Atesa l’absència al Reglament del Parlament de les Illes
Balears de normes suficients i clares par a dur a terme la
tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, així com les seves
modificacions posteriors, a que es refereix la Llei 16/2016 ja
esmentada, aquesta presidència, d’acord amb el que preveu
l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa, en sessió de dia 18 d’abril de 2018,
i de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 25 d’abril de 2018,
dicta la següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atesos els escrits RGE núm. 3831/18 i
3748/18, presentats pel Grup Parlamentari Popular, resta
assabentada de la retirada de les proposicions no de llei
esmentades, relatives a servei d'ambulàncies d'Eivissa i a
assistència sociosanitària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, respectivament.
Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Resolució reguladora del procediment per a la tramitació
i l’aprovació, si escau, del reglament de funcionament i
règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, i les seves modificacions
posteriors

Ordre de Publicació
F)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1615/18.

1. La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals té la
competència per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del
reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (en
endavant l’Oficina), així com de les seves modificacions
posteriors.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, atès l'escrit RGE núm. 3819/18, presentat
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, resta assabentada de
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
genocidi Rohignyas.

2. El projecte de reglament de funcionament i de règim intern
de l’Oficina haurà d’anar precedit del corresponent preàmbul
o exposició de motius i estar ordenat en articles, disposicions
addicionals, transitòries i finals, sense perjudici que pugui
estructurar-se en títols, capítols, seccions, etcètera.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Resolució de Presidència reguladora del procediment
per a la tramitació i l’aprovació, si escau, del reglament de
funcionament i règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i les seves
modificacions posteriors.

Els projectes de modificació del reglament de funcionament
i de règim intern de l’Oficina hauran de contenir la formulació
expressa i degudament articulada d’aquells preceptes del
reglament de funcionament i de règim interior de l’Oficina que
hagin de ser objecte de supressió, de modificació o d’addició
i hauran d’anar precedits d’un preàmbul o exposició de motius
que justifiquen la seva presentació al Parlament de les Illes
Balears.

L’article 7.1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de
creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears disposa que “l’organització, el règim jurídic
i el funcionament de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears s’han de regular mitjançant un
reglament de règim interior, la tramitació i l’aprovació, si
escau, correspondrà al Parlament de les Illes Balears, per mitjà
de la comissió corresponent. El reglament i les seves
modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears”. D’altra banda, els dos primers apartats de la
disposició final tercera de la mateixa llei, assenyalen el
següent: “1. El primer director o la primera directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, ha

3. El director o la directora de l’Oficina presentarà davant el
Registre General del Parlament el projecte de reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina, o de la seva
modificació. La Mesa del Parlament en decidirà sobre la seva
admissió a tràmit, el qualificarà, n’ordenarà la publicació al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i que es
tramiti davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Així mateix, la Mesa del Parlament ordenarà que es
publiqui a la pàgina web del Parlament el projecte de
reglament, o de la seva modificació, i es comuniqui a través
d’anuncis en mitjans de difusió general l’inici d’un termini de
trenta dies per tal que la ciutadania de les Illes Balears pugui
participar en la seva tramitació mitjançant la presentació de les
al·legacions que consideri oportunes. A més, es trametrà a les

Ordre de Publicació
G)
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9. El president del Parlament ordenarà la publicació del
reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, o de
la modificació, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

administracions, organismes i entitats que puguin resultar
afectades. Durant el transcurs d’aquest termini, els serveis de
la Cambra elaboraran un dossier documental amb els
antecedents normatius necessaris per a la il·lustració de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals.

A la seu del Parlament, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Així mateix, la Mesa del Parlament donarà trasllat del
projecte de reglament, o de la seva modificació, al Govern de
les Illes Balears per tal que l’Administració de la comunitat
autònoma, pugui emetre la seva opinió fonamentada, dins
l’anterior termini de trenta dies.
4. Un cop publicat el projecte de reglament, o de la seva
modificació, en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Baleares, el director o la directora de l’Oficina compareixerà
davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per
exposar les raons que justifiquen l’aprovació del projecte de
reglament o de la seva modificació i el seu contingut.
Substanciada aquesta compareixença, la Mesa del Parlament
n’obrirà un termini de quinze dies per tal que els diputats i les
diputades i els grups en què s’integren puguin presentar
esmenes, que en cap cas no podran ser de totalitat.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre a la Comissió General de
Consells Insulars de composi ió paritària ParlamentConsells Insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2018, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3836/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual comunica la substitució a la
comissió esmentada del Sr. David Abril i Hervás pel diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta.

5. Una vegada la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals hagi qualificat i admès a tràmit les
esmenes presentades, es crearà en el si de l’esmentada comissió
una ponència que tendrà com a missió, a la vista del text del
projecte de reglament, o de la seva modificació, de les esmenes
presentades i dels treballs i documents que s’hagin generat
durant la tramitació, redactar-ne un informe en el termini
màxim d’un mes.

Palma, a 25 d'abril de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

6. La dita ponència tendrà un nombre de membres i una
distribució per grups parlamentaris igual a les ponències
legislatives.
Les decisions de la ponència s’ajustaran sempre al criteri
del vot ponderat, d’acord amb el previst a l’article 121.5 del
Reglament del Parlament.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora, amb les funcions determinades al Reglament del
Parlament.

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 20 d'abril de
2018.

7. Finalitzat l’informe de la ponència, en un termini de set
dies, la direcció de l’Oficina podrà proposar la retirada de la
tramitació del projecte de reglament de l’Oficina, o de la seva
modificació, mitjançant un escrit motivat i raonat, dirigit al
president de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
per tal que la proposta de retirada es debati i es voti a la
comissió esmentada.

- Pàg. 7605. Informació, apartat A)
La data de la signatura de l'ordre de publicació ha de dir
"Palma, a 18 d'abril de 2018"

8. En cas que no se’n proposàs la retirada o, un cop
proposada, la Comissió no la votàs favorablement, es procedirà
al debat en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals. Aquest debat començarà amb la intervenció dels
grups parlamentaris que hagin presentat esmenes. Finalitzat el
debat, es procedirà a la votació de les esmenes i del text de
l’informe de la ponència i els acords adoptats seran tramesos a
la presidència del Parlament de les Illes Balears i comunicats
a la direcció de l’Oficina.
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