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Ordre de Publicació

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.

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.

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

Ordre de Publicació

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).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Nombre i distribució de preguntes amb sol�licitud de

resposta oral davant la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, adreçades al

director general de l'Ens. 

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:

• 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.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 4821/15, de modificació de la

Llei 3/1986, de normalització lingüística. 

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.

Palma, a 25 de novembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

L’article 76 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa, sota l’epígraf “El Consell Consultiu de les Illes
Balears”, que:

pjimenez
Resaltado
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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.”

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:

“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.”

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.

2. La Mesa, 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 Mesa 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:

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 al�legats. 

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.

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 Mesa, 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.

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

5. La votació serà secreta per candidatures completes. Es
consideraran nul�les 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.

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

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  Institució-
Personal 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.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

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

de 2015.

-  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, ...

-  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, ...


