
8348 BOPIB núm. 135 -  31 de gener de 2014

Ordre de Publicació

D)
Normes reguladores del procediment per a la designació

d'un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 30 de gener de
2014, i havent obtingut prèviament el parer favorable d'aquesta,
ha aprovat l'acord següent:

Normes reguladores del procediment per a la designació
d'un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional

Atès que el document RGE núm. 15037/13,  presentat per la
Presidència del Senat, a través del qual es comunica al
Parlament de les Illes Balears que s’ha obert un termini per tal
que es puguin presentar candidatures per a l’elecció pel Senat
d'un magistrat del Tribunal Constitucional, tot això per donar
compliment al que disposa l’article 16.1 de la Llei Orgànica del
Tribunal Constitucional i l’article 184.1 del Reglament del
Senat, finint el termini el proper dia 18 de gener (RGE núm.
15531/13).

Atesos l’article 159 de la Constitució Espanyola i l’article
18 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional en els quals
s’estableixen els requisits que han de concórrer en els membres
del Tribunal Constitucional per ser nomenats.

Atès el que disposa l’article 188 del Reglament del
Parlament, que literalment es transcriu: “1. Si no hi havia cap
norma específica aplicable als nomenaments de persones que
hagués de realitzar el Parlament, aquests competiran al Ple, en
votació secreta. 2. La Mesa, conformement amb la Junta de
Portaveus, arbitrarà els extrems restants de procediments
concernents a aquests nomenaments.”

La Mesa de la cambra, en reunió de dia 10 de setembre de
2014, havent obtingut el parer favorable de la Junta de
Portaveus en reunió del mateix dia, ha aprovat les normes
reguladores del procediment per a la designació d'un candidat
a magistrat del Tribunal Constitucional, que es concreten en el
següent

ACORD

1. La designació correspon al Ple de la cambra en votació
secreta.

2.  Els grups parlamentaris podran proposar candidatures en les
quals s’incloguin un candidat i s’hi hauran d’adjuntar els
documents que acreditin que el candidat reuneix els requisits
exigits al text constitucional i a les lleis que afecten el
desenvolupament del càrrec, així com la relació de mèrits
professionals i d'altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat
del candidat proposat. Juntament amb la documentació abans
esmentada caldrà adjuntar l’acceptació de l'interessat
condicionada a l’aprovació pel Ple.

Les propostes s’han de presentar dins el termini que fixi la
Presidència amb l’antelació suficient que permeti a la Mesa
comprovar el compliment dels requisits legals establerts.
Examinada la proposta o les propostes de candidatures, aquestes
s’inclouran a l’Ordre del Dia de la sessió plenària.

La votació a plenari consistirà en una votació a la qual cada
diputat podrà donar el seu vot a un candidat i en resultarà
designat el que n’obtingui major nombre.

3.  No obstant l’establert a l’apartat anterior, si existeix acord de
tots els grups parlamentaris es podrà proposar una candidatura
conjunta que podrà ser sotmesa al plenari per a la seva
aprovació per assentiment.

4. Designat el candidat, la Presidència de la cambra ho
comunicarà a la Presidència del Senat, li adjuntarà tota la
documentació relativa als candidats i es publicarà la designació
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 30 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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