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El president del Parlament
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Ordre de Publicació

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.

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”.

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

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

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:

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.

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.

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.

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.

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.

Aquesta ponència nomenarà un coordinador o una
coordinadora. Les funcions d’aquest o aquesta seran les
determinades al Reglament del Parlament.

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.

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.

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

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.

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


