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Palma, a 12 de gener de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Substitució a la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de gener de 2016, resta assabentada de l'escrit RGE núm.

310/16, presentat Grup Parlamentari Popular, mitjançant el

qual comunica que el diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit

substituirà el Sr. José Vicente Marí i Bosó, ambdós del Grup

Parlamentari Popular, a la Comissió d'Economia.

Palma, a 12 de gener de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Normes reguladores del procediment per a l’elecció dels

membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de gener de 2016, amb el parer favorable de la Junta de

Portaveus en sessió del mateix dia, acorda d'aprovar les

següents:

Normes reguladores del procediment per a l’elecció 

dels membres del Consell Assessor 

de Continguts i de Programació 

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, a l’article 12, configura

l’organització institucional de l’ens amb la diferenciació dels

òrgans de govern i administració –format pel Consell de

Direcció i el director general- i de participació social, com és

el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article

25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca

d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al

director o la directora amb la definició i l’avaluació de les

polítiques de programació i de continguts de l’ens. 

Així mateix, els articles 24.2 i 24.3 estableixen el següent:

“2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació

està integrat per 15 membres, els quals han de representar

la pluralitat de la societat balear i de les illes que la

componen. En el Consell han d’estar representats, en tot

cas, els sectors professional, educatiu i cultural, les

associacions de consumidors i usuaris, i també les

associacions representatives de persones amb discapacitat

i dels joves i la gent gran.

3. Els membres del Consell Assessor seran elegits pel

Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un

mandat de quatre anys. Transcorregut un mes sense haver

aconseguit aquesta majoria, en serà suficient la majoria

absoluta. La condició de membre del Consell Assessor no

exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració,

llevat de la percepció de dietes per assistència a les

reunions. La percepció de les dietes es fixarà

reglamentàriament.”

A la primera votació, el Parlament ha d’elegir els 15

membres que integraran (i constituiran per primer cop) el

Consell Assessor, amb una majoria qualificada de tres

cinquenes parts i per un mandat de quatre anys. S’hi afegeix

una segona exigència en l’elecció dels membres que fa

referència que hi ha d’haver una representació plural mínima

dels sectors professional, educatiu i cultural, de les associacions

de consumidors i usuaris, i també de les associacions

representatives de persones amb discapacitat, dels joves i de la

gent gran.

 

L’article 188 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears disposa 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.

2. La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus,

arbitrarà els extrems restants dels procediments concernents

a aquests nomenaments.”

Ni a la normativa esmentada ni al Reglament del Parlament

es preveu el procediment concret per a l’elecció dels membres

del Consell Assessor, per la qual cosa la Mesa i la Junta de

Portaveus, en sengles reunions de dia 12 de gener de 2016,

adopten els següents

ACORDS 

Primer. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del

Parlament de les Illes Balears, els grups parlamentaris podran

presentar candidats i candidates a ser elegits o elegides

membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Aquests

candidats han de representar la pluralitat de la societat balear

i de les illes que la integren, en el sentit que hi ha d’haver, com

a mínim, representació dels sectors professional, educatiu i

cultural, de les associacions de consumidors i usuaris, i també

de les associacions representatives de persones amb

discapacitat, dels joves i la gent gran. Respecte de cada un

d’aquests candidats o candidates, els grups parlamentaris han

d’adjuntar un currículum vitae que, a més dels mèrits

professionals de cada candidat o candidata, acrediti la

vinculació de cadascun amb alguns dels sectors o associacions

esmentats i amb alguna de les illes que conformen l’arxipèlag

balear. 

En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears queda

habilitada per solAlicitar dels grups parlamentaris proposants

una ampliació de la documentació aportada per aquests, quan

ho consideri necessari.
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Els grups parlamentaris hauran de presentar els seus

candidats i candidates en un candidatura conformada per

quinze membres, que haurà de permetre donar compliment a

allò disposat a l’article 24.2 de la Llei 15/2010.

Segon. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà,

respecte de tots els candidats i candidates, que els grups

parlamentaris proposants han presentat tota la documentació a

què es refereix el primer punt.

Fetes aquestes comprovacions per part de la Mesa del

Parlament de les Illes Balears, aquesta ho comunicarà als grups

parlamentaris i els trametrà les distintes candidatures

presentades juntament amb tota la documentació a què es

refereix el primer punt, per tal que tots els grups parlamentaris

tenguin els elements de judici necessari, amb temps suficient,

abans de procedir-ne a l’elecció.

Tercer. Els i les membres del Consell Assessor de Continguts

i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears seran elegits i elegides pel Ple del Parlament de les

Illes Balears, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats

i de les diputades, en votació secreta.

Quart. A la sessió plenària en què s’hagi de dur a terme la

votació, la Presidència anunciarà les distintes candidatures

presentades.

Cinquè. L’elecció dels membres del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears serà secreta mitjançant papereta que

contengui les quinze persones candidates. Els diputats i les

diputades seran cridats nominalment a la Mesa per tal de

dipositar la papereta a l’urna corresponent.

Sisè. En resultaran elegides les persones proposades que hagin

obtingut tres cinquenes parts dels vots de la cambra.

Setè. En tot cas, les votacions seran per candidatures

completes. Es consideraran nulAles aquelles paperetes que no

contenguin el nom de tots els candidats i/o les candidates que

integren la candidatura, en contenguin més o en contenguin de

diferents.

Vuitè. Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en

blanc.

Novè. Acabada la votació, la Presidència en proclamarà el

resultat. Si s’escau, la Presidència del Parlament ordenarà la

publicació del nomenament dels membres del Consell Assessor

de Continguts i Programació 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 dels membres 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 Palma, 11 de gener de 2016.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Aprovació de la llista definitiva del personal del Parlament

de les Illes Balears admès al procés extraordinari

d’implantació inicial del nivell de carrera professional amb

indicació del nivell d’enquadrament i dels dies sobrers

calculats a 31 de desembre de 2015.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

12 de gener de 2016, tot d’acord amb l’establert a l’Acord

relatiu a les bases  per reactivar la carrera professional del

personal funcionari i laboral fix del Parlament de les Illes

Balears, per les quals es remodula l’acord de la Mesa del dia 7

d’octubre de 2015, i s’aprova el calendari de pagaments

corresponents a l’implantació i a la devolució de la part

pendent de pagament de la paga extraordinària de desembre de

2012; atès que per acord de la Mesa en sessió de dia 23 de

desembre de 2015, s’aprovà publicar al Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears la llista provisional del personal

del Parlament de les Illes Balears admès al procés extraordinari

d’implantació inicial del nivell de carrera professional amb

indicació del nivell d’enquadrament i els dies sobrers calculats

el 31 de desembre de 2015 (BOPIB núm. 26, de 28 de

desembre de 2015); i atès que no s’han presentat observacions

ni alAlegacions per part dels interessats en el termini dels 10

dies hàbils establerts per la formalització de reclamacions,

acorda d'aprovar la llista definitiva relativa del personal del

Parlament de les Illes Balears admès al procés extraordinari

d’implantació inicial del nivell de carrera professional amb

indicació del nivell d’enquadrament i dels dies sobrers calculats

a 31 de desembre de 2015.

Palma, a 12 de gener de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics dels

diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del

Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de

la Mesa de la cambra, en sessió de dia 12 de gener de 2016, es

procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials

i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos

econòmics dels diputats i les diputades, corresponent al Sr. José

Vicente Marí i Bosó, a la qual podeu accedir a través de l'enllaç

següent:

José Vicente Marí i Bosó

Palma, a 12 de gener de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/9/altres/Enquadrament carrera professional definitiu.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-390-9-FINAL.PDF
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