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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.
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.
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.
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”
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
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

