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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc els demanaré si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Miguel Jerez.

LA SRA. MONSERRAT I BENNÀSAR:

Bon dia, president, Maria Monserrat substitueix Antoni
Serra.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 5231/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia, per tal d'informar sobre la política del Govern de
les Illes Balears pel que fa al joc en els centres de la gent
gran.

Els comunicam que el Govern de les Illes Balears,
mitjançant escrit RGE núm. 989, solAlicita l’ajornament de la
compareixença RGE 5231 de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d’informar sobre la política del Govern de les
Illes Balears pel que fa al joc als centres de gent gran, atès que
el dia 16 de març la consellera serà de viatge oficial a Madrid.

Per aquest motiu, i en aplicació de l’article 68.2, aquesta
presidència proposa l’alteració de l’ordre del dia de la comissió,
en el sentit de debatre únicament el segon punt de l’ordre del
dia, relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 6511 i 304,
i ajornar la compareixença 5231.

Hi estan d’acord els distints grups parlamentaris? Bé, entenc
que sí.

Passam idò al debat de les proposicions no de llei. En primer
lloc, debatrem la proposició no de llei ..., perdó?

Necessitam un secretari, diu la Sra. Lletrada.

(Remor de veus)

¿Qué quieres que alteremos el orden de la discusión? No
puede ser.

S’ha demanat, no, li don la paraula al Sr. Rodríguez, qui em
volia demanar una cosa.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, perdón, es que el diputado Miguel Jerez tenía que
defender el tema de la proposición del Grupo Mixto y está
volando hacia aquí y pediría si es posible, cambiar el orden del
día de la intervención, si puede llegar, y, si no, ya la
defenderemos nosotros. Pero, vamos, si fueran tan amables de
cambiar el punto 2 por el punto 3, no habría problema.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència demana si els portaveus tenen cap
inconvenient per discutir primer la segona proposició no de llei,
hi ha qualque inconvenient?

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 304/11, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a defensa de l'autogovern de les Illes Balears, de
l'estat del benestar i racionalització de l'administració de
l'Estat.

Si no hi ha cap inconvenient, llavors passaríem al debat de
la proposició no de llei RGE núm. 304, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a la defensa de
l’autogovern de les Illes Balears, de l’estat del benestar i
racionalització de l’administració de l’Estat.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Bé, aquesta primera proposició no de llei va ser registrada a un
moment en el qual hi havia tota una sèrie de declaracions i una
polèmica sobre els efectes que havia de tenir la crisi econòmica
sobre l’autogovern, hi havia fins i tot qui apuntava que eren les
comunitats autònomes, si era la despesa autonòmica la que
provocava un problema amb el deute i nosaltres vàrem voler,
des del nostre, sortir a camí amb algunes reflexions i sobretot
amb una afirmació del paper que duen a terme les comunitats
autònomes, tant posant en context la seva aportació al dèficit,
recordam que el de l’Estat representa el 80% del dèficit global
públic, les comunitats autònomes un 17 i un 4 els ajuntaments,
per tant contextualitzant, però sobretot també fer-ne una defensa
institucional del que ha representat l’autogovern, i recordar que
qualsevol crítica o qualsevol qüestió de la despesa autonòmica
ho és també de l’estat del benestar, ja que el 80% de la despesa
autonòmica és precisament per a educació, per a salut, per a
serveis socials.
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Per tant, sense obstar, amb un compromís que hi ha de ser en
totes les polítiques d’austeritat i de contenció en aquests
moments complicats, sí que també ha de mantenir el seu
compromís amb el benestar i precisament amb la reactivació
econòmica i que no quedi gent fora, exclosa d’aquesta
recuperació.

Aquests són els dos primers punts que justifiquen aquesta
proposició.

Per ventura, el punt tercer, el punt allà on es precisen
algunes conseqüències dins l’entramat de l’arquitectura
institucional de l’Estat és, per ventura, el més agosarat pel que
representa de qüestionar, per exemple, les diputacions
provincials o l’esquema provincial espanyol. Vostès són
conscients que la divisió en províncies és de l’any 1833, el
decret encara segueix vigent, ha estat modificat, s’han eliminat
les colònies, com a mínim les colònies estrictes; s’ha modificat,
es va duplicar la presència de Canàries, però hi ha encara vigent
el Decret de 1833, amb una modificació institucional important
que va ser la dictadura de Primo de Rivera quan Calvo Sotelo fa
l’Estatut Provincial i el converteix en un ens local. Per tant,
tenim, primera, una divisió d’un estat centralista en
circumscripcions per aplicar la normativa estatal, i després un
ens local per ajudar els ajuntaments des d’una visió estrictament
de democràcia corporativa, que és el que representava Calvo
Sotelo dins la dictadura de Primo de Rivera. Record que quan
Calvo Sotelo defensa l’Estatut Provincial apunta que és,
precisament, per evitar qualsevol velAleïtat, qualsevol
possibilitat d’un estat federal. Calvo Sotelo té molt present que
la constitució de la República, de la primera República, va
eliminar les províncies, és l’únic moment en què s’eliminen les
províncies a l’Estat, perquè diu: si ja hi ha estats federats, no cal
que hi hagi províncies, que siguin els estats federats els que
decideixin si volen o no subdivisions de caràcter provincial o de
qualsevol altre ordre.

Com vostès saben, la Constitució federal va ser non nata el
1870 i després s’ha recuperat sempre aquest esquema.

Nosaltres pensam que una vegada creades les comunitats
autònomes, l’esquema racional i més congruent amb
l’autogovern és doncs aquesta mateixa previsió, la institució de
referència dins l’Estat, com a circumscripció territorial, és la
comunitat autònoma, i si des de l’autogovern es considera que
convé tenir subdivisions, es diguin aquest nom tan poc apropiat,
tan poc digne com el de província, de provincere o un altre que
tenguin, les comunitats històriques del País Basc no cal dir que
tenen una tradició importantíssima i que són elegides
democràticament, a diferència, democràcia directa em referesc,
elecció de ciutadà, i no com les diputacions.

Per cert, per exemple, tenguin present que quan l’Estat
espanyol firma la Carta d’Autonomia Local Europea, la Carta
Europea d’Autonomia Local, ha de fer una previsió, diu, la
Carta Europea exigeix que les administracions locals siguin
elegides per elecció directa, i l’Estat espanyol ha de dir: no, en
aquest punt no, perquè jo tenc les diputacions que són d’elecció
indirecta. Nosaltres preferiríem eliminar aquest tipus de
previsions i senzillament admetre la doctrina europea que han
de ser sempre per elecció directa.

Per paga, nosaltres creim que també hi ha hagut un augment
dels municipis de les seves funcions, tots coincidim que són
insuficients, però ha augmentat molt el protagonisme dels
ajuntaments. Ha augmentat indiscutiblement el paper polític de
les comunitats autònomes, hem entrat dins un món europeu i de
dret internacional, avui mateix, una sentència del Tribunal
d’Estrasburg que esmena la plana al Tribunal Constitucional i
al Tribunal Suprem; per tant som a un món en què ja hi ha tots
uns ens institucionals. Creim que aquí insistir en què cada
vegada que en cream un mantenim l’anterior ens sembla un
error.

Hi pot haver comarques, hi pot haver qualsevol fórmula de
cooperació intermunicipal voluntària, però no exigir
necessàriament que hi hagi províncies.

Naturalment, amb aquesta proposta no estalviaríem els 8.000
milions d’euros que es gasten anualment les diputacions, però
sí que podríem fer una passa endavant.

Voldria fer, malgrat no sigui estrictament la proposta d’avui,
una reflexió sobre les conseqüències que això podria tenir.
Vostès són conscients que amb el repartiment electoral que
tenen avui les províncies és la distorsió entre els resultats
electorals i representació d’un Parlament Europea amb més
distorsió que existeix a tota la Unió Europea la de l’Estat
espanyol, hi ha diferències de fins a 30 i de fins a 40 diputats, el
que aconsegueixen els dos grans partits de l’Estat en els distints
moments històrics respecte del que rebrien amb representació
electoral, amb representació proporcional. Per què? Per la
circumscripció. Les circumscripcions petites, la circumscripció
provincial dóna per a dos representants, tret que hi hagi
moltíssima població, i això distorsiona els resultats. Creim que
el fet d’anar a la representació, a la circumscripció que realment
han volgut els ciutadans, l’han creada democràticament, com
són les comunitats autònomes, donaria molta més democràcia
al sistema i no en parlem en el Senat, que resulta absurd una
cambra territorial que es basa en què l’ens territorial que és
representat sigui la província.

Dit això, i els darrers punts pràcticament són aprofundiment
també dins aquest anterior, per exemple el tema de
l’administració única, parlam que avui ningú no qüestiona que
la Unió Europea no ha de desplegar tot el seu funcionariat i tot
el seu entramat en delegats de govern europeu a tots els
territoris, sinó que són els estats els que apliquen, pel principi de
subsidiarietat, la normativa europea, i aquest mateix principi
aplicat de l’Estat cap a les comunitats autònomes, cap als
consells, nosaltres estam convençuts que també evitaria moltes
duplicitats institucionals. Per tant, tot l’aparell polític de les
delegacions de govern, tota l’administració perifèrica de l’Estat,
malgrat la competència fos de l’Estat, creim que l’execució en
bona mesura podria dependre de les comunitats autònomes.

Després evidentment hi ha aquest compromís d’eliminar
tràmits burocràtics, s’hi ha fet una feina en aquesta legislatura
a les Illes Balears; també s’està fent aquesta reflexió a nivell
d’Estat i encara pensam que hi ha marge per donar una empenta
més dins aquestes reflexions.
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En conjunt, sortir a camí a la persecució de les comunitats
autònomes, penjar-los el Sant Benet de causants de la crisi i
d’aprofitar una situació econòmicament i socialment delicada
com la que vivim per posar en qüestió un model d’èxit,
nosaltres trobam que encara insuficient, però indiscutiblement
de molt d’èxit quant que ha estat l’aprofundiment del benestar
social i de l’autogovern, de l’aprofundiment democràtic que ha
representat el desplegament de l’autogovern a les Illes Balears
i en general dins l’Estat. Per tant, en fem una defensa, voldríem
que aquest Parlament en fes una solemne i formal defensa
pública i evitar aquesta deriva que s’havia produït amb una
polèmica que creim que aporta molt poc de bo i molt d’enrenou
dins el veritable repte que tenim, que és de solucionar i de sortir
d’aquest moment difícil econòmic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions,
el Grup Parlamentari Mixt no vol fer ús de la paraula. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per marcar la posició del grup, direm que respecte dels punts 1,
2, 3 i 5 votarem favorablement; respecte del 4 votarem que no
i respecte del 6 li plantejarem una transacció, la qual esmentaré
després.

Estam d’acord amb quin moment contextual surt i els motius
que han impulsat el BLOC a plantejar aquesta PNL i també ens
volem sumar a una crítica d’un discurs jacobí que hi ha hagut
respecte d’acusar l’actual model constitucional que tenim a
l’Estat espanyol, com a una de les causes del dèficit del
malbaratament de doblers públics.

Pensam que aquest és un model, i des d’aquesta perspectiva
també en vull una defensa, que ha estat el model de
descentralització política la que ha tengut el major nivell de
benestar social per al conjunt de la ciutadania de l’Estat
espanyol, no hi ha hagut un moment en la història moderna
espanyola de nivell de benestar social com en els últims trenta
anys des que hi ha democràcia. I per tant, alguna responsabilitat
tenen i tenim els que defensam un model descentralitzat, aquest
model. Vull recordar que probablement els moments de major
empobriment de la societat espanyola han estat per models
totalment centralitzats i models totalment diferenciats de
l’actual. Per tant, crec que seria molt injust criminalitzar
d’alguna forma el model constitucional que tenim aprovat per
tots els espanyols, vull recordar també per referèndum.

Dit això, sí que crec que han fet un bon exercici els
proposants a l’hora de plantejar mesures de vegades de
duplicitat, d’excés de despesa, és a dir, fan d’alguna forma, bé,
si hem de fer qualque cosa racionalitzem el model però no el
qüestionem. Per tant, pens que aquest exercici polític fet pels
proposants també és un exercici intelAligent i per tant també
volem suportar d’alguna manera aquest plantejament que es fa
des dels proposants.

Respecte del punt que demanam la transacció, ja li diem que
si no el transaccionen, els votarem favorablement, és a dir, però
pensam que milloraríem i per tant, des d’aquesta lleialtat, li faig
la proposta. Pensam que seria molt millor que “el Parlament de
les Illes insta les diferents institucions a elaborar plans”, que per
suprimir tots i que seguís igual. En quin sentit? El nivell
d’eficiència no només es pot qüestionar a l’administració
central, tenim molta feina a fer a l’administració autonòmica i
a l’administració local i pareix que només parlam que el que
duplica els tràmits és aquesta administració central, sinó que
tenim molt d’exercici per fer a totes les administracions,
aplicació de directives Bolkestein, etcètera, i com que ja amb el
cap em diu que sí el Sr. Alorda entenc que li ha agradat una
mica la proposició, però després ja ho explicarà.

Respecte del punt 4, li votarem que no i li votarem que no
des del convenciment que abans he dit, del convenciment del
model arquitectònic dissenyat per la Constitució Espanyola, pel
nivell de distribució competencial i els articles i no en faré
aquesta menció, i per tant el plantejament d’administració única,
que no compartim, duria prèviament una passa, al nostre
entendre, que és la modificació constitucional respecte de la
qüestió competencial i alguns articles que la regulen.

Per tant, entenem que mentre hi hagi aquesta estructura
constitucional s’ha de respectar el nivell competencial de cada
una de les administracions en l’exercici de les seves pròpies
competències.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sr. Fiol, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular en aquesta proposició no de llei. Fent una
brevíssima introducció, existeix, o no, iniciatives ofensives
contra l’estat de les autonomies, aquest és un debat llarg, difícil,
complex, perquè només pensam, i es diu a la pròpia exposició
de motius, en la quantificació dels costs dels recursos transferits
i si estan dotats en forma de suficiència o no, però s’oblida, per
exemple, per posar un exemple, el gran desgavell que ha suposat
la politització autonòmica de determinats indrets de les caixes
d’estalvis, pos per tots els exemples el cas de Castella-La
Manxa, on realment s’ha fet desaparèixer pràcticament una
caixa d’estalvis per la implicació a nivell autonòmic del
president i d’altres persones, per posar un exemple només. És a
dir, no només parlam de competències sinó que parlam d’altres
coses.
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És clar que en matèria de competències i en matèria de
transferències nosaltres sempre hem dit, jo sempre he dit, que
no estam dotats amb termes de suficiència, per tant a nosaltres
el punt primer ens sembla bé, qualsevol intent de retallar
autogovern i capacitat d’actuació política i executiva de les
institucions pròpies de les Illes Balears, nosaltres estam d’acord
amb l’Estatut d’Autonomia, i per damunt de l’Estatut
d’Autonomia la Constitució Espanyola consagra, el Sr. Costa ho
ha dit molt bé, un model que tots hem acceptat com a bo i en el
qual tots convivim i les costures de vegades doncs pareixen
estretes, però hi convivim hi ho acceptam amb avantatges i
inconvenients. I naturalment, aquesta Constitució del 78 està
influïda moltíssim, com vostè sap molt bé, ja ella mateixa pel
principi de subsidiarietat i per tota la doctrina de l’aproximació
de la gestió democràtica en els territoris, d’una forma molt
avançada a més, respecte naturalment del dret comparat d’altres
països del nostre entorn, d’Europa, de similars característiques
a les que pugui tenir Espanya. Per tant, nosaltres partim de què
la consagració d’aquesta subsidiarietat dins..., i d’apropament
democràtic de les institucions, consagrada la Constitució és un
tema que és pacífic en termes generals -en termes generals-, no
per a tothom, però en termes generals, no ho és tant... vostè ha
entrat a altres territoris, bé també hem dit com tota l’elecció
d’acord amb el mètode provincial del Senat, la pervivència de
les estructures típiques de les diputacions com una rèmora d’un
sistema que no és exactament una transposició d’aquesta
representació vertaderament democràtica, però bé, realment el
debat en aquest moment no és tant aquest com el finançament
i com la competència.

Creim que el punt 2, per tant, que el que pretén és garantir
l’estat del benestar tot assegurant el correcte finançament de les
comunitats autònomes i de la seguretat social. és un punt en el
qual hi estam d’acord completament, el votarem a favor. 

Ens sembla que l’Estat, el Govern espanyol i l’estat del
benestar constituït també mitjançant aquesta constitució del 78,
idò naturalment amb un sistema distributiu de la riquesa dels
espanyols ha d’atendre les necessitats en termes correctors i s’ha
intentat fer i d’alguna manera s’ha fet, encara que..., aquest sí
que és un debat que no és el d’avui, és un debat molt més
complex i de molt més calat com el de model de finançament
que tanta alegria ha provocat a la majoria d’aquest parlament,
però veurem al final el resultat quan es facin les liquidacions
que com saben estan basades en impostos i en finançament
només a base d’impostos, veurem realment al final si estam més
a prop o més enfora de la mitjana o com hem quedat, és un
debat per a un altre dia, no per a avui, però en termes generals
aquests dos punts primers ens semblen bé, no així els punts
següents.

No és que no es pugui demanar que el Govern espanyol
elabori un pla de reestructura de l’Administració de l’Estat amb
l’objectiu d’eliminar les estructures administratives. Això dit
així és un desideràtum que pot formar part... votam que no, no
perquè no ens sembli una idea que no sigui correcta, votam que
no perquè és una manera de subratllar que... el primer que
hauríem de fer és ser capaços nosaltres mateixos en allò que
tenim competència i en allò que tenim possibilitat de
reorganitzar, reorganitzar-ho, reestructurar-ho, evitar les
duplicitats que es produeixen d’una manera insistent i notable
al nostre estat autonòmic i més concretament a la nostra realitat
insular. 

A les Illes Balears es reprodueixen d’una manera feixuga de
dur per als ciutadans i... hi ha com saben, n’estic segur, que
també... o més bé que jo, una queixa molt estesa a la ciutadania
de les dificultats que suposa que tanta administració en distints
escalons ens obliga a esforços personals, econòmics, de
tramitació, burocràtics... i per tant, primer hauríem de ser
capaços nosaltres mateixos de... i sense demagògies ni
plantejaments maximalistes que no és el moment, encara que
estiguem en període preelectoral, avui ni aquest fòrum és el
moment de plantejar-ho, però segur que a tots en vénen al cap
situacions i temes concrets que serien tributaris d’una reflexió
molt profunda en un moment en què estudiar costos és una
obligació que tenim tots i que hem de ser capaços d’afrontar. 

No he vist que el Govern que ens ha governat aquests quatre
anys que ara acaben hagi fet vertaders esforços per
redimensionar aquesta administració ni de retallar el que
suposadament era una sobreestructura d’empreses i de
fundacions que realment se n’ha parlat molt, però realment no
s’ha produït, almanco en termes significatius, aquesta reducció,
no s’ha estat capaç. També perquè aquestes coses són fàcils
d’anunciar i males de dur a terme.

En el punt 4 no hi estam d’acord per motius que hem
expressat, però també pels que ha expressat el Sr. Costa. Tenim
una estructura que hem acceptat tots i que (...) tots i per tant, la
desaparició de facto, no?, de l’Administració de l’Estat en els
territoris autonòmics que és el que ens duria en definitiva a
l’aplicació d’aquest acord, no ens sembla que combregui
adequadament amb l’estructura d’estat que tenim i que la
majoria d’espanyols hem acceptat. Per tant, no hi estam d’acord.

El punt 5, hi votarem també en contra perquè encara que
podria ser... pels mateixos arguments que he explicat al punt 3
perquè en realitat és veritat que el principi de subsidiarietat i el
principi democràtic d’apropar el poder als ciutadans implica
evitar duplicitats institucionals, però l’argumentació és un
poquet la mateixa que al punt 3. 

La nostra responsabilitat està en un altre àmbit en aquests
moments. Aquí hem demanat moltes coses. Record que aquí
s’ha demanat fins i tot la llibertat del poble maputxe, podem
demanar el que vulguem. El problema és que a vegades un
poquet per demanar el que volem, hauríem de ser capaços de, en
allò que tenim competències, desenvolupar-ho i ser capaços
d’aplicar aquestes doctrines que és molt fàcil receptar-les als
altres i que és molt difícil que nosaltres mateixos ens les
apliquem quan tenim la competència i la possibilitat d’aplicar-
les. Aquesta és l’argumentació.
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En el punt 6 hi estam a favor, no he entès molt bé la
transacció que explicava el Sr. Costa. No l’he entesa perquè no
he captat..., per a nosaltres el punt així com estava redactat ens
semblava bé, un pla per suprimir la burocràcia imprescindible
i per millorar l’eficiència de la funció pública. A nosaltres, com
a enunciat i com a concepte, ens sembla bé, hi estam d’acord,
encara que és veritat que aquí hi cabria també l’argument del
punt anterior, també tenim molta feina a fer aquí, però bé, en
ares que existís...

(Remor de veus)

...això era l’esmena? Comprenc... és que no havia... idò
m’adheresc també a l’esmena que fa el Sr. Costa que em sembla
molt encertada i en realitat aquest és el posicionament del nostre
grup.

Per resumir, votaríem a favor dels punts 1, 2 i 6, en tots els
casos també i si s’accepta la transacció del Sr. Costa també, i si
no també, i als altres punts 3, 4 i 5 votaríem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Per a contradiccions es dóna la
paraula al grup proposant, Sr. Alorda per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar d’entrada que acceptam
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista en el sentit de
substituir “Govern espanyol” per “el conjunt de les institucions”
o “les diferents institucions”, a elaborar o a pensar o rectificar,
eliminar tràmits burocràtics prescindibles i millorar l’eficàcia de
la funció pública, una fórmula que impliqui a tothom.

De totes maneres volia justificar la redacció i és que aquesta
és una proposició de resposta, és a dir..., és clar, deia el Sr. Fiol
que nosaltres tenim moltes coses a fer abans de parlar del poble
maputxe, cadascú parla un moment i dedicam un moment a cada
cosa, no? Parlam molts de dies i moltes hores de les funcions
que ha de dur a terme el Govern, avui preteníem sobretot parlar
del que pensa el Parlament de les Illes Balears que ha de fer el
Govern de l’Estat, si no només parlaríem de la pau al món i de
la fam al planeta. Hi ha d’haver una gradació i cada debat té la
seva importància, la que té en cada moment, però no sempre
hem de parlar del mateix, sinó que cada vegada parlam d’una
cosa distinta.

Avui dúiem que, a la vista que se’ns donaven moltes
recomanacions del que havien de fer les comunitats autònomes,
nosaltres també en volíem donar a l’Estat, del que podia fer ell.
Dit això, tampoc no ens fa res i ens sembla bé transmetre,
perquè és el que també volíem fer mitjançant la proposició, que
hi ha d’haver un compromís, un compromís propi de contribuir
a aquesta eliminació de burocràcia excessiva que calgui, fins i
tot de sector públic, que crec que sí que s’ha començat en la
línia adequada d’eliminació, però és cert que s’ha aprofundit
amb dificultat, perquè és molt fàcil crear empreses i no és tan
senzill eliminar-les, però així i tot, crec que es pot mantenir
aquest compromís, però sense flagelAlar-nos.

Quan un repara els euros per habitant de despesa pública que
tenim a les Illes Balears, quan un repara els euros públics que
tenim pel nostre PIB són ridículs en l’àmbit de la Unió Europea.
Quan un repassa tots els debats que tenim a aquest parlament
sobre despesa en educació, sobre despesa en sanitat, sobre
despesa social, sobre doblers que dedicam a remoure l’activitat
econòmica, a promoure-la, en patrimoni, en turisme, en
promoció, en tots els aspectes ens temem que la despesa pública
que tenim és ridícula.

Que té alguna ineficàcia, alguna deficiència que seria
millorable?, d’acord. Que hi hauria per ventura algun entrebanc
burocràtic... ve d’una inèrcia que costa llevar burocràcia
innecessària? D’acord, però el gruix de la reflexió que els
funcionaris per habitant comparat amb qualsevol lloc de la Unió
Europea, que la despesa educativa, sanitària, social comparat
amb qualsevol indret de la Unió Europea semblant a nosaltres
és ridícul, d’aquí no ens mourem. Per tant, flagelAlar-nos que no
diguem als altres el que han de fer fins que no, a nosaltres
mateixos, haguem purgat els nostres pecats, no ens sembla una
fórmula adequada, més quan tot està lligat.

Mentre l’Estat dóna doblers a estructures que podrien
desaparèixer, no té doblers per donar a les estructures que hauria
de potenciar. Per tant, tot va lligat, perquè quan toques a una
porta que diu que està trencada si no (...) i no fa net dins ca seva
no trobarem els racons per a nosaltres. Aquí és on crec que falla
la manca d’ambició de donar suport ple a la proposta.
Evidentment des del respecte a les distintes posicions polítiques
que representa votar-les en contra. Fins que no hi hagi una
autèntica federalització de l’Estat, hi haurà ineficàcies que
provenen sobretot d’una resistència... amb molts de punts de
numantina per mantenir, conservar totes les institucions de
l’Espanya centralista.

Crec que això s’ha de superar, però no només s’ha de
superar per esquemes mentals, s’ha de superar pels doblers que
representa mantenir-ho, com el que significa quan es varen crear
les comunitats autònomes ningú no sabia si hi hauria comunitats
autònomes i províncies, o no, però ha quedat que no, tothom
està dins comunitats autònomes, la Constitució era dispositiva,
de fet el títol VIII té molt de disposició transitòria i permet
moltíssimes coses. Ara crec que és evident.

Acab només amb aquest punt, no pensam que sigui
necessària cap reforma constitucional respecte d’això perquè
precisament la Constitució permet, mitjançant el 150,
mitjançant molts de mecanismes aquesta interpretació, és la que
té l’Estat dins el cap quan entra a la Unió Europea. L’Estat té
molt clar que la Unió Europea no ha d’obrir oficines a tot l’Estat
i que tot el que donem a la Unió Europea mitjançant directives
europees ho han de fer funcionaris europeus instalAlats a l’Estat
espanyol, ho té claríssim, ens sembla molt savi aquest
plantejament. 
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En aquest sentit vàrem donar suport des del principi a la idea
d’administració única del Sr. Fraga Iribarne quan la va
promoure i ens va sorprendre la font, però no vàrem tenir cap
escrúpol a defensar-la, no s’hi ha avançat, és evident que no s’hi
ha avançat i que ara ja hi ha una resistència a dir que fins i tot la
mateixa Constitució ens prohibeix fer-ho. 

Bé, com que després hi haurà una proposició que a més
apunta a desacralitzar la Constitució i que si després de la
reflexió de vint-i-cinc anys convé fer una reflexió, doncs es toca
la Constitució. Nosaltres, fins a aquest apartat no caldria, però
és evident que si ha madurat un sistema i té ineficàcies i
perjudiquen als ciutadans i dedicam doblers a coses a les quals
no importaria, idò modificam la Constitució. Per l’amor de
Déu!, és el que fan totes les democràcies consolidades del món,
arreu, sense cap mena de dramatisme.

Tots sabem efectivament, com deia el Sr. Fiol, d’on ve el 78
i el 78 ve de molta de gent -vull confiar- que ja no està a les
institucions i hi era el 77 i hi era el 76 i hi era el 75 i hi era el 74
i hi era el 73 i hi era el 72 i no continuaré cap enrere, avui no hi
són. 

Per tant, crec que aquell compromís que es va produir el 78,
bé, deixem-lo allà i ara, si hi ha d’haver un ajornamento
constitucional, sembla molt raonable i molt apropiat que tengui
a veure amb el principi de subsidiarietat, amb el principi
d’aprofundiment democràtic que són els que es plantegen en
aquest punt.

En qualsevol cas, agraesc el suport als punts en que
s’aprovarà la moció i lamento -ja dic- la manca d’ambició
respecte de la resta. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Abans de passar a la votació pregaria
concreció respecte de la transacció que ha fet el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista amb l’afegitó que em suggereix la
lletrada que les administracions a les quals ens dirigim siguin
notificables, a efectes d’unificar l’acord..., es pugui aclarir això.

Té la paraula el Sr. Costa en tot cas per expressar amb
claredat la transacció que entenc que serà ben rebuda.

EL SR. COSTA I SERRA:

“El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
administracions, el Govern espanyol, com el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars de les Illes i els ajuntaments de les
Illes Balears mitjançant la FELIB a elaborar...”

Estaria bé?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Els portaveus que han expressat una
intenció favorable a aquesta transacció, hi veuen algun
problema o hi continuen estant d’acord? Molt bé.

Llavors, a l’hora de passar a la votació aquesta presidència
entén que hi ha unanimitat en els punts 1, 2 i 6 amb la transacció
expressada pel Sr. Costa, si els portaveus ho entenen així també
els donaríem per aprovats per unanimitat.

Passaríem a votació els punts 3, 4 i 5. Llavors es posa a
votació els punts...

EL SR. COSTA I SERRA:

Demanaríem...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Costa?

EL SR. COSTA I SERRA:

Demanaríem votació separada i que es votàs el... el 3 i el 5,
i el 4 per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació separada de cadascun dels punts, entenc, no? Ah!,
3 i 5 junts, d’acord.

Llavors, es posen a votació els punts 3 i 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació dels punts 3 i 5. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Continua havent-hi un empat.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 8 vots en contra.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per al coneixement de les senyores diputades i dels senyors
diputats es tornarà a procedir a la votació del punt i en el cas
que quedi en empat haurà de ser sotmès a la votació del plenari,
segons m’informa la Sra. Lletrada. 
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por una cuestión de orden, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Por qué se repite la votación?

EL SR. PRESIDENT:

Perquè la Sra. Lletrada m’ha mostrat el Reglament que diu
que puc sotmetre una tercera vegada a votació aquest punt.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

¿También dice esto en la comisión... informativa?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Article 90.1: “S’esdevindrà empat en alguna votació se’n
realitzarà una segona i si l’empat persistia se suspendrà la
votació durant el termini que el president estimi raonable, una
vegada transcorregut el termini es repetirà la votació i si
novament s’hi produïa empat s’entendrà rebutjat el dictamen,
l’article, esmena o vot particular o proposició de què es tracti”.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Perdó, perdó, ¿esto se refiere al pleno o a la comisión?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, Sr. Rodríguez, perdoni. 

Llavors ens remetem al punt 3 del mateix article que diu:
“Això no obstant, en els procediments legislatius en què al
comissió actuï amb competència legislativa i a les mocions i
proposicions no de llei en comissió l’empat mantingut després
de les votacions previstes a l’apartat 1 serà dirimit sotmetent la
qüestió a la decisió del ple”. 

Crec que està clar, en tot cas, aquesta presidència l’únic que
ha fet ha estat saltar-se l’ajornament per uns minuts de la
comissió tenint en compte que el tema crec que estava clar. 

Per tant, se sotmet per tercera vegada a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors, com he llegit. aquesta proposició no de llei serà
sotmesa al plenari. 

Perdó, no hem acabat, falta el punt 4, perdonin.

Vots a favor del punt 4?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 14 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queden aprovats els punts
1, 2 i 6; rebutjat el 4; i el 3 i el 5 seran votats al plenari.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 6511/10,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició
d'un senador propi per Formentera.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6511/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la petició d’un
senador propi per a Formentera. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Continuant amb el que deia el Sr.
Alorda i agafant les seves paraules finals, aquesta proposició
també diu un poc a l’Estat o a les Corts, un poc, el que han de
fer o el missatge que se’ls encarrega que facin de la comunitat
autònoma balear. També transmet, dóna més força i dóna un
caire autonòmic que... un acord del Consell de Formentera per
unanimitat el passat 26 de novembre del 2010. 

Com tots sabem actualment hi ha un senador per Eivissa i
Formentera. Evidentment, sempre intenta defensar, sigui quin
sigui el color de les seves sigles, o baix les sigles en què ell
concorri al Senat, les dues illes en conjunt i també -com tots
sabem- entre els grups polítics que tenen representació a les
dues illes hi sol haver acords puntuals, com ara mateix succeeix,
en què es reparteixen el temps que han d’estar al Senat, els anys
que acordin entre ells. 

Per tant, crec que fórmules per intentar solucionar la manca
d’un senador per a Formentera específic i concret, tots els partits
n’han dut a terme i les han posades també a la pràctica, però
crec que també és hora a dia d’avui de plantejar el tema més
seriosament i fer una proposta, una passa més endavant.

A nivell autonòmic tots sabem que l’Estatut va donar vida
al Consell de Formentera, per tant equiparava Formentera a
totes les altres illes a nivell institucional, i era, com dic, una llei
autonòmica, la llei de lleis a nivell autonòmic. Per tant ara
també és l’hora que a nivell estatal s’ho creguin, és a nivell
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estatal que hem de fer veure a l’Estat que totes les illes en
aquest aspecte són iguals, tal com ho posava l’Estatut
d’Autonomia, i per tant jo crec que és l’hora que per unanimitat,
com ho va ser en el consell, aprovem aquesta proposició no de
llei, que no deixa de ser una proposició, no deixa de ser un
missatge polític, una idea política que es llança des d’aquí i
esper que es reculli el guant des de Madrid.

Per tant present aquesta proposició i també, i per finalitzar,
he de dir que així em vaig comprometre amb el Consell de
Formentera a presentar-la al Parlament, com ara mateix he
defensat. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si el ponent comença citant la meva
pròpia intervenció de la conveniència de la reforma
constitucional em costa molt no ser-ne congruent. Jo demanaria
a tothom la mateixa congruència que tendré jo en la votació
d’aquesta proposta que afecta la Constitució i que
inevitablement aquí sí que no hi ha interpretacions. Significaria,
una reforma constitucional, no tenir-hi cap por. 

Crec que com s’apuntava és una reforma de justícia, la
fórmula que es trobi ens semblarà..., doncs pot ser de distints
serrells, que es trobi la que calgui, però en aquests moments és
cert que la diferència entre Hierro i Formentera és absolutament
incomprensible, i que sempre hi ha d’haver un element que
tengui molt en compte la població, com és natural dins la
representació democràtica, però un altre és que sigui corregida
sempre per territoris. És la tradició habitual però no en parlem,
ja, dins un parlament bicameral. Si el parlament és bicameral és
perquè una sigui estrictament o molt més proporcional amb la
població, i l’altra ho sigui en els territoris o compensi per
territoris. El que ha fet l’Estat espanyol, aquest híbrid, aquesta
situació tan estranya, doncs s’ha de corregir, i no en parlem
mantenir que la representació territorial de referència és la
província; aquesta no té ni cap ni peus. Afortunadament a les
Illes Balears i a Canàries ja no és la província sinó que en el
Senat és l’illa, que té moltíssim més sentit, però certament hi ha
d’haver encara dins l’aprofundiment institucional que ha tengut
Formentera amb el mateix consell, també l’increment de
població i les peculiaritats d’una illa, donen a aquesta reflexió
que fa aquesta proposició no de llei a la qual nosaltres no veim
cap inconvenient.

S’apuntarà, és lògic, a la sobrerepresentació per població
que això representa, però insistesc que això és habitual a
qualsevol país democràtic que tengui en compte els territoris, és
el clàssic parlar dels 40 milions de Califòrnia comparat amb
qualque estat d’1, de 2 milions d’habitats com pot tenir Nevada,
i tenen 2 senadors cada estat dels Estats Units d’Amèrica. Creim
que això és un gran referent, n’hi ha d’haver d’altres, hi pot
haver correccions, però les correccions per població han d’estar

en el Congrés dels Diputats; el Senat ha de ser majoritàriament
o ha de ser sobretot per qüestions territorials. 

Aprofitaríem, ja li ho dic al Sr. Mayans, que efectivament si
s’obre aquesta reflexió d’obertura de reforma constitucional per
parlar del Senat, ha de comprendre que per part del nostre grup
miraríem i procuraríem que també signifiqués la
territorialització del Senat. Creim que és un autèntic
anacronisme la regulació que en aquest moment té. Però no
només és un anacronisme; és que les Illes Balears amb un
sistema proporcional guanyarien entre cinc, sis, set, vuit..., entre
diputats i senadors tendrien aquest augment proporcional. Si en
comptes de les províncies fossin les comunitats autònoma ja
guanyaríem diputats i senadors; si en comptes de ser les
comunitats autònomes es té en compte població, en el Congrés
i tot guanyaríem diputats. Per tant ja no li diré per part del
nostre grup que és evident que en un sistema que té en compte
les comunitats autònomes i no les províncies és que entram al
Congrés de Diputats amb un parell important de votacions a les
Illes Balears, mentre que amb el sistema de província, doncs,
no, només hi ha dos grups i el que entra a les Illes Balears és
aquesta representació.

Per tant donarem tot el suport a aquesta proposta, si queda
circumscrita a una reforma constitucional en aquest punt li
donaríem el suport que per part del nostre grup fos possible; ara,
creim que allò interessant seria ja aprofitar per fer aquesta
reflexió.

La proposta anterior, la feia d’alguna manera
subreptíciament, és a dir, si convertim les comunitats autònomes
en províncies, que és el que estan fent totes les uniprovincials,
recordin que les uniprovincials en aquest moment ja són les
diputacions, doncs provocaríem aquest efecte, i aquest efecte de
retruc afectaria indiscutiblement Formentera. Estam convençuts
que aquesta filosofia duria el senador a Formentera. Per tant
amb aquesta mateixa idea i en congruència amb la nostra
proposta votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, he d’assenyalar en primer lloc
que crec que per part de tots és reconeguda i acceptada la
realitat, la nova realitat institucional quant a representació
insular que va provocar l’aprovació del nou estatut. A partir
d’aquest moment està clar que Formentera se suma com a illa
amb una representació territorial pròpia a partir de l’aprovació
i la creació del nou consell insular, i aquí es conforma una nova
realitat institucional que és conseqüència, repetesc, d’aquest
estatut.
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Estaria bé que aquesta realitat institucional no xocàs amb
altres realitats com és la representació a nivell central, a nivell
d’Estat, a les cambres de representació, i això fa que
efectivament, tal com s’exposa per part del proposant, estiguem
vivint una situació que d’alguna manera xoca amb aquestes
darreres modificacions adoptades a nivell autonòmic com a
conseqüència d’aquest estatut. Per tant, i tenint en compte que
la nostra constitució ja té una certa antiguitat i que la realitat
territorial i institucional d’aquell moment és diferent a la d’ara,
creim que és adient la presentació i per tant donar suport a la
proposta que es fa per part del Grup Mixt AIPF, en aquest cas.

Entenem que efectivament i en alguna ocasió es pot haver
posat com a necessitat la proposta que per reformar la Llei
Orgànica electoral general és necessària la prèvia reforma de la
Constitució, i s’ha apuntat perquè existeixen les dues teories:
una, que sí és necessària la reforma de la Constitució i, una
altra, que no ho és. No entrarem aquí a decidir quina és la
fórmula correcta sobretot tenint en compte i des del nostre punt
de vista que és la proposta d’acord que es presenta per part del
proposant entenem que pot ser correcta, ja que apunta a aqueixa
doble direcció, la necessitat de reformar la Constitució i, al
mateix temps, que això aportàs com a conseqüència la
modificació de la Llei Orgànica electoral general, i entenem que
aquesta seria la via correcta. Jo crec que a nivell autonòmic i
sobretot a nivell insular, i tal com ho ha dit el mateix Sr.
Mayans, les institucions de l’illa de Formentera, l’ajuntament en
el seu moment i a partir de la creació del consell també el nou
consell insular, s’han mostrat favorables al fet que s’insti
l’administració central a les modificacions que siguin
necessàries perquè Formentera tengui aqueixa representació
territorial que li correspon.

I seguint una mica també una idea exposada pel Sr. Alorda
a la intervenció prèvia, que apuntava a una sobrerepresentació
en funció de la població, he de dir que si s’arribàs al punt que
efectivament s’aprovassin les modificacions adients perquè
Formentera tengués el seu propi senador no seria en cap cas
l’illa amb menor nombre de població que tengués un senador.
Per tant jo crec que no és aqueixa excusa, ja que n’hi ha alguna
altra que té senador i té un nombre de població inferior al que
té Formentera. Per tant crec que seria ajustada la modificació
que es proposa en aquest cas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, són
molts els arguments que mantenim aquelles persones que estam
absolutament convençudes que existeix una veritable necessitat
de reconèixer a Formentera un senador, un senador que la
representi de forma singularitzada i en igualtat de condicions
amb la resta de territoris que configuren el territori nacional
evitant perjudicis i evitant greuges innecessaris.

Però per situar-nos adequadament a l’epicentre de la qüestió
és imprescindible invocar, com així ho fa la proposta, l’article
69.3 de la Constitució Espanyola, que literalment diu el següent:
“A les províncies insulars cada illa o agrupació amb consell o
cabildo constituirà una circumscripció a afectes d’elecció de
senadors, corresponent-ne tres a cada una de les illes majors i un
a cada una de les illes o següents illes o agrupacions d’illes:
Eivissa guió Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera,
Hierro, Lanzarote i La Palma”. 

Dit això és precís exigir, com no pot ser d’altra forma, la
reforma de la llei, la reforma de la Constitució que permeti
eliminar aquest guió, que continua reconeixent Eivissa i
Formentera com una agrupació d’illes, idò la realitat política i
institucional de l’illa s’ha transformat i aquesta transformació
compromet greument la redacció de l’article que acab
d’anomenar, l’article 69.3, en tot allò que afecta les illes
d’Eivissa i de Formentera.

Certament, i així s’ha dit en aquesta comissió, la passada
legislatura va ser alterat i modificat l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, que va atorgar a l’illa de Formentera un règim
polític i institucional propi amb la creació del consell insular i
amb la possibilitat que el Parlament de les Illes Balears tengués
un diputat autonòmic per Formentera. Aquest encertat estat de
coses proporciona a Formentera una nova realitat que mereix
fer-la també creditora de la representació màxima a la cambra
alta. No s’entén que l’absència de Formentera sigui l’única
absència entre totes les illes que configuren els dos arxipèlags,
el balear i el canari, si no és perquè l’article 69.3 de la
Constitució l’obliga de dret a compartir un senador amb l’illa
d’Eivissa per considerar precisament Eivissa i Formentera una
agrupació d’illes que de facto ja no són, que de fet ja no són.

En contra d’aquestes teories, d’aquests arguments, es
mantenen dubtoses tesis jurídiques que sostenen que no és
necessari reformar la Constitució justificant que bastaria
únicament reformar la Llei electoral en el sentit de crear una
nova circumscripció electoral, la de l’illa de Formentera.
Aquesta teoria ja ha estat desvirtuada pel mateix govern
socialista, fins i tot, que s’ha manifestat clarament favorable a
la reforma de la Constitució sense perjudici que després la Llei
electoral s’adapti a la màxima norma política que tenim, que és
precisament la Constitució. 

Per tant arribats a aquest extrem entenem que també resulta
necessari i crec que és important fer memòria i recuperar
l’esperit i la lletra d’una sentència per reforçar els arguments
que aquest diputat que en aquest moment està plantejant en
aquesta comissió, en el sentit de reivindicar el senador perdut i
defensar una adequada distribució d’escons en el Senat. La
sentència a què em referesc és conseqüència del recurs
d’inconstitucionalitat presentat l’any 87 en virtut del qual
s’impugnava un article de la Llei reguladora del règim electoral
per a les Illes Balears per un doble motiu: en primer lloc, per
atribuir un sol escó a la circumscripció insular de Formentera,
el que suposaria un sistema electoral majoritari contrari al
sistema electoral proporcional; i, en segon lloc, per atorgar
dotze escons a l’illa d’Eivissa i tretze a la de Menorca a pesar
que aquesta darrera comptàs amb un cens electoral
significativament menor. D’entre tots els motius que va emprar
el tribunal per no estimar el recurs interessa destacar aquell que
justificava la representació proporcional de Formentera a la
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cambra balear a causa que l’atribució d’escons a les illes es fa
fonamentalment com a integrants de les institucions
comunitàries que són els consells insulars, atribuint un únic escó
a Formentera amb la finalitat de salvar la seva adequada
representació dins el Consell Insular d’Eivissa i de Formentera.

Doncs bé, d’acord amb el criteri que dicta el Tribunal
Constitucional, hauríem de salvar en aquest cas també amb més
força que mai l’adequada representació de Formentera a la
cambra alta, en el Senat, ja que el mateix sentit comú indica que
si al Parlament s’atribuïa un únic escó a Formentera amb la
finalitat de salvar la seva adequada representació dins el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, més raons hi ha perquè una
vegada que l’illa de Formentera institucionalment i políticament
es troba desvinculada de l’illa d’Eivissa continuï salvant la seva
representació aquesta vegada en el Senat. En síntesi, si junts es
garantia la representació a la cambra balear amb un diputat, no
s’entén per què en aquest moment separats no es garanteix en el
Senat la representació precisament també amb un senador.

Per tot això entenem que empram arguments suficients i
prou per donar suport al Grup Mixt AIPF, a la proposició no de
llei presentada en relació amb la reivindicació d’obtenir un
senador per a l’illa de Formentera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

Abans de passar la paraula, en tot cas, al Grup Mixt, al
representant del Grup Mixt per..., entenc que no hi ha
contradiccions però si vol tenir vostè la paraula, li vull demanar
per favor que especifiqui el punt 1 de la proposició no de llei a
qui ha d’anar notificat, que no queda expressat clarament.

Té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Entenc que podríem posar a les Corts
Generals o al Govern de la nació, el que els altres grups estimin
oportú. Ja que és per unanimitat em sotmetré al criteri de tots i...

El Govern de la nació, quedam idò?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans...

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, simplement... Acab de seguida. Crec que és una bona
manera d’acabar aquesta legislatura, aprovant aquesta
proposició no de llei per unanimitat. Agraesc sincerament el
suport de tots els grups parlamentari. No he esmentat -
conscientment ho he fet- no he esmentat quines lleis i quines
lleis orgàniques s’han de canviar, perquè tots crec que sabem
quines lleis hauran de ser, no?, i evidentment estic envoltat de
missers, d’advocats, i vostès saben bastant més que jo d’aquest
tema. Per tant ho he fet conscientment, no esmentar quines lleis
s’han de canviar, perquè tots sabem quines són. 

I com a opinió personal i com a formenterer els puc dir que
si tant el Partit Popular com el PSOE van intentar canviar la Llei
de costes per la delimitació de Formentera, no es preocupin que
serà més difícil canviar la Llei de costes que no la Constitució
pel senador per Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans.

Deman als portaveus si podem considerar que està aprovada
per unanimitat, tenint en compte que respecte al punt 1 serà
notificat a les Corts Generals, perquè ho tenguin en compte... I
al Govern, i al Govern.

Llavors queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 5231.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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