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Num. 21647
Llei 7/2011, de vint d'octubre, de modificació de la llei 5/2010, de
16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 21645
Llei 6/2011, de 13 d'octubre, de modificació de la llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de
l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

LLEI

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de
l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 6/2002, de 21 de juny, va modificar l'article 16.4 de la Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 8/1986, de 26 de
novembre, amb el redactat següent:
'Per fer efectiu el principi d'igualtat en la participació política, les candidatures electorals han de tenir una presència equilibrada d'homes i dones. Les
llistes s'integraran per candidats d'un i d'altre sexe, ordenats de forma alternativa.'
Això no obstant, arran de la impugnació de la Llei 6/02 per part del
Govern de l'Estat, el Tribunal Constitucional, ITC núm. 5/03, de 14 de gener
(BOIB núm. 15, d'1 de febrer), va suspendre la vigència i l'aplicació de l'indicat
article 16.4.
Partint d'uns plantejaments diferents, la Llei 12/2006, de 20 de setembre,
per a la dona, establí, a l'article 54 que 'les subvencions electorals de la comunitat autònoma reconegudes per la llei s'han d'incrementar en un 10% per als
escons obtinguts per dones. Aquest mateix percentatge s'ha d'aplicar en la subvenció per a cada un dels vots aconseguits per les candidatures amb representació equilibrada de dones i homes'.
Pocs dies després, l'Acta del Tribunal Constitucional 359/06, de 10 d'octubre, va declarar extingit el procés contra la Llei 6/02 pel desistiment del
Govern de l'Estat, desistiment que havia estat autoritzat pel Consell de Ministres
de 30 de juny de 2006. En conseqüència, l'article 16.4 de la Llei 8/86 modificada va entrar plenament en vigor i va regir les eleccions al Parlament de 2007. La
Llei ha suposat un avanç substancial en la consecució de la igualtat entre homes
i dones en el Parlament de les Illes Balears.
Amb la plena vigència del sistema obligatori de llistes paritàries, l'article
54 de la Llei per a la dona perd el seu sentit i, per tant, per restituir la congruència de l'ordenament jurídic, cal la seva derogació, que és l'objecte únic d'aquesta llei.
Article únic
Es deroga l'article 54 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, a tretze d'octubre de dos mil once
EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz

—o—

La revisió que s'aborda en aquesta llei respon a la necessitat d'introduir
millores en la regulació de l'òrgan de consulta aconsellades per l'experiència
aconseguida en els anys transcorreguts des que es va constituir el Consell
Consultiu. Després de divuit anys de vigència de la Llei de creació del Consell
Consultiu de les Illes Balears i després de l'aprovació de la Llei 5/2010, de 16
de juny, per adaptar les seves previsions a les contingudes a l'article 76 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, resulta necessària una primera reforma d'aquesta última llei, a fi d'aconseguir una major estabilitat institucional,
fruit del consens dels grans partits polítics. Aquesta estabilitat resulta especialment aconsellable i oportuna per tractar-se, precisament, del màxim òrgan consultiu en matèria d'assessorament jurídic. Per això, resulta convenient la derogació de la disposició transitòria segona, així com la nova redacció de les disposicions transitòries primera i tercera.
D'altra banda, l'activitat duta a terme per aquesta institució al llarg de tots
aquests anys ha posat de manifest la necessitat que existeixi una figura permanent, no electiva, que assessori jurídicament el Ple de la institució. La responsabilitat que això implica aconsella que sigui el lletrat cap del mateix cos de lletrats del Consell qui, sense ser-ne membre, assisteixi, amb veu i sense vot, a les
sessions del Ple. Això respon a la finalitat de reforçar i assistir tècnicament
aquest òrgan atenent criteris de competència professional i assessorament jurídic de nivell superior.
Finalment, s'ha considerat necessari modificar la regulació relativa a les
persones que poden ser membres del Consell Consultiu, de manera que s'amplia
el nombre de membres que poden ser funcionaris o personal laboral de les diferents administracions públiques, per afavorir el màxim coneixement del dret
administratiu dins de la institució.
Article únic
Els preceptes de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de
les Illes Balears, que es relacionen a continuació, queden modificats en els termes que en cada cas s'indiquen.
Primer. S'afegeix un nou apartat a l'article 5 amb el següent tenor:
'2. El Ple del Consell Consultiu estarà assistit pel lletrat cap del mateix cos
de la institució, sense que tingui el caràcter de membre d'aquesta. Assistirà als
plens amb veu, però sense vot. En cas de vacant, absència o malaltia assistirà al
Ple el lletrat de major antiguitat.'
Segon. Es dóna una nova redacció a l'article 6, que passa a tenir el contingut següent:
'Article 6
Elecció, designació i nomenament dels membres
6.1. 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.
6.2. 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.

