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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Vull donar, en primer lloc, la benvinguda
i agrair aquesta acollida al president del Consell de Formentera,
consellers que ens acompanyen, resta d’autoritats, públic en
general. 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, presidenta, Salvador Aguilera substitueix David
Martínez.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, David Abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a les compareixences del Sr.
Ángel Navarro Sánchez i del Sr. Avel·lí Blasco Esteve,
relatives a l’objecte d’estudi de la ponència en relació amb la
composició del Ple del Consell Insular de Formentera. 

Compareixences relatives a l’objecte d’estudi de la
Ponència en relació amb la composició del Ple del Consell
Insular de Formentera, del Sr. Àngel Navarro i Sánchez,
secretari habilitat nacional del Consell Insular de
Formentera i professor associat de Dret Administratiu de
la Universitat de les Illes Balears, i del Sr. Avel·lí Blasco i
Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat
de les Illes Balears.

Començam per la compareixença del Sr. Ángel Navarro
Sánchez, secretari habilitat nacional del Consell Insular de
Formentera i professor associat de Dret Administratiu de la
Universitat de les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Navarro per
tal de fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. SECRETARI HABILITAT NACIONAL DEL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I PROFESSOR
ASSOCIAT DE DRET ADMINISTRATIU DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Àngel Navarro
i Sánchez):

Bon dia. Moltes gràcies per la confiança dipositada en la
meva persona perquè pugui parlar, això és una -com
explicàvem quan esperàvem- una rellevància històrica el que
avui es produeix, i com ara explicaré humilment, amb tota la
modèstia del món, el que hàgim pogut contribuir a ajudar
perquè aquesta casa sigui una realitat, ara explicaré, perquè ara
fa dotze anys, quan el Consell Insular de..., l’Ajuntament de
Formentera demanava crear-se com a consell insular va
dipositar en mi la confiança perquè elaboràs un informe, i va
ser aprovat pel Ple del llavors ajuntament, i això va reeixir i ara
som aquí. Moltes gràcies i benvinguts.

Faré un petit resum de la documentació dels informes que
ja tenen enviats en el seu moment a propòsit d’aquesta matèria,
sobre la petició de la reducció del nombre de membres del Ple
del consell. El que passa és que no només és aquesta qüestió,
sinó d’altre derivades de la naturalesa jurídica del Consell
Insular de Formentera, i més matèries addicionals a propòsit de
la mateixa presència física del Parlament aquí i les moltíssimes,
moltíssimes particularitats que té i que el Parlament de les Illes
Balears, en representació del poble de les quatre illes, se’n faci
càrrec i assumeixi la diversitat tan gran que això significa a les
Illes Balears, i en concret en el conjunt del dret, no només en
aquesta comunitat autònoma sinó, ja ho puc dir sense
equivocar-nos, en el conjunt d’Espanya. Són vostès a la
institució més singular de les Balears i una de les més singulars
d’Espanya, només comparable no a cap altre consells insulars,
no a cap altre cabildo, no als cabildos, en alguna qüestió -com
bé explicaré- com ha dit el Tribunal Constitucional a propòsit
d’un conflicte en defensa de l’autonomia que aquesta casa va
interposar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei
27/2013, de racionalització i tota la qüestió del règim local,
davant una institució singularíssima, només comparable en part,
i això és molt poc conegut, amb Ceuta i Melilla; encara que ens
caiguin una mica lluny el règim jurídic, potser, si s’assembla a
alguna qüestió és a Ceuta i Melilla, no en tot però sí en bastant.

Bé, el Ple de l’Ajuntament de Formentera el dia 15 de
desembre de 2005 va demanar de manera unànime, que en
aquell moment es parlava de la modificació de l’Estatut
d’Autonomia i crear el Consell Insular de Formentera, que es
tingués en compte quan en aquell moment s’estava fent; es va
elaborar un informe, i hi ha un acord d’aquesta casa en aquell
moment com a ajuntament que s’aprofítàs en tot el que fos
possible el règim de Ceuta i Melilla per a aquest consell
insular, no el dels altres consells; ja ho explicaré i això té
moltíssima rellevància; i qüestions del règim de Ceuta i Melilla
podrien ser aprofitables avui. 

Efectivament, la primera qüestió és anar a l’Estatut
d’Autonomia, a l’article 63.2 i a l’article 68 de l’Estatut.
L’Estatut diu que en aquesta casa el consell estarà integrat pels
regidors de l’Ajuntament de Formentera, de manera que les
eleccions es convoquen, a diferència dels altres consells
insulars, a un ajuntament, però automàticament el dia que es
constitueix ningú no va jurar o prometre com a regidor sinó que
va jurar com a conseller, perquè és inescindible la realitat
consecutiva immediata. Entren com a regidors i a continuació
surten, ja són consellers. Això té una naturalesa jurídica molt
curiosa, perquè no passa enlloc, i a diferència de les altres illes
se celebra abans, i sobretot el sistema electoral és
completament diferent. Les eleccions no les convoca el
president o la presidenta de les Illes Balears, sinó que les
convoca l’Estat, com a la resta d’ajuntaments d’Espanya, i això
provoca una sèrie d’invisibilitzacions o de quedar dissolts:
entre 8.122 ajuntaments que hi ha a Espanya nosaltres seríem
un més, però som a la vegada ajuntament i consell, i això no
passa enlloc més. I no només ajuntament i consell, sinó
ajuntament, consell, i a la vegada també institució de la
comunitat autònoma, de manera que la naturalesa jurídica dels
altres consells, que és doble, aquí jo m’atrevesc a dir..., i el
Constitucional ens ha donat la raó dient que és una naturalesa
jurídica més que singular múltiple. Podríem dir que seria una
naturalesa jurídica quasi trinitària, allò com a dogma, perquè
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estam davant una institució municipal, una institució insular i
una institució de la comunitat autònoma, tres en una, i això
provoca, o beneficia, o té com a repercussió una sèrie de
naturaleses superposades que evidencien, a diferència de les
altres illes, que les altres illes tenen el suport els ajuntaments
del consell, però aquí seríem nosaltres mateixos que ens donam
suport a nosaltres mateixos, perquè el consell és l’òrgan que
dóna suport als ajuntaments, però qui dóna suport a un
ajuntament que a la vegada és un consell? Ningú, ell mateix,
com no sigui en part la comunitat autònoma, i la comunitat
autònoma com a administració global.

Bé, la qüestió de les eleccions al Consell de Formentera,
que estarà integrat per regidors de Formentera, està relacionada
directament, segons l’Estatut, amb la Llei Orgànica del règim
electoral general, i si la població creix el nombre de membres
del Ple del consell, com un ajuntament, creix, cosa que no
passa a cap altre consell; és fix a la Llei electoral dels consells
insulars: 13 a Eivissa, 13 a Menorca, 33 a Mallorca, i això es
pot modificar per una llei del Parlament de les Illes Balears, no
hi ha problema. Aquí no, aquí, al ser un ajuntament que
automàticament passa a ser un consell però que continua essent
un ajuntament encara que un minut després és un consell, no
perd la naturalesa d’ajuntament però automàticament és un
consell, la xifra és la xifra general de tot Espanya, i la xifra va
amb la població; per què?, perquè continuam essent un
ajuntament.

Això ha provocat, quan es varen convocar les eleccions, que
com era possible que Eivissa -sobretot la comparació entre
Formentera i Eivissa- que Eivissa tengués només 13 consellers
i Formentera en tingués 17 per raó de la població; però, clar,
això s’ha de desentranyar i s’ha de mirar, diguem-ne, amb lupa
la diferència entre Eivissa i Formentera, o amb Menorca, que
en realitat no és tal, perquè s’ha de considerar que a Eivissa hi
ha cinc ajuntaments que cadascun té 21 regidors, més
l’Ajuntament de Sant Joan que en té 13; en total, 97 electes
corporatius municipals més 13 del consell insular, de manera
que tenim 13 del consell insular i 97 a nivell insular, devers 100
i busques. A Menorca, els corresponents: 13 el consell insular
i els que tenguin els ajuntaments de l’illa de Menorca. I aquí
no, els 17 són els 17 per a tot, els 17 són consellers, són
regidors d’una illa que, a diferència de les altres illes, per ser
illa -és una obvietat- la mobilitat física... no és el mateix ser
conseller a Formentera, que ser conseller a Eivissa, que ser
conseller a Menorca o a Mallorca, primer de tot a Mallorca,
però sobretot a Eivissa o a Menorca té la facilitat que té els
regidors en els seus ajuntaments, però aquí no, perquè com a la
vegada és tot en un, això provoca, i la mateixa diputada, aquí
present, per Formentera, que no és consellera però en el seu
moment quan era al Consell Insular d’Eivissa i Formentera sí
que podia haver passat, que físicament, el trasllat físic com a
persona no pot estar a Eivissa, no pot estar a Palma ni al
Parlament, vull dir, provoca una sèrie de mobilitat dificultosa
que això es dóna només als consellers que a la vegada són
diputats..., que a la vegada són regidors, d’acord?

El Tribunal Constitucional ens ha reconegut la nostra
naturalesa jurídica en dues resolucions interlocutòries del mes
d’octubre i del mes de novembre de l’any 2014. Això és molt
important i això va ser... aquest conflicte que vàrem dur al
Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia de

Formentera, front a la Llei 27/2013, que no tenia en compte i
era curiosíssim, encara que des del punt de vista polític encara
fos una cosa que... davant l’opinió pública, que no era a
propòsit del sou, que corresponia als càrrecs electes, que no era
possible en aquesta llei pensada a nivell estatal que el sou del
president del consell i per tant de les altres persones fos més
petit com a president de consell que com a alcalde, se suposava
que seria a l’inrevés.

Idò aplicant la llei... i nosaltres vàrem dir que, com que
ningú no pensava en nosaltres, no se’n varen adonar que com
que nosaltres a la vegada som un ajuntament i a la vegada som
un consell, quin sou corresponia, perquè això afecta qüestions
com és la intervenció i tota la qüestió de... de tot el que
significa un control respecte de la despesa pública, quin sou li
corresponia i com s’havia d’organitzar, perquè això en realitat
afecta al fons de la naturalesa jurídica del consell insular i no
podia ser que el Consell Insular de Formentera quedàs
desfavorit, d’alguna manera discriminat, considerant que com
que ningú no ha pensat en ell... això és no haver pensat, no
haver caigut que a la vegada tens un ajuntament que és un
consell, idò resulta que el sou com a alcalde era més elevat que
com a president del consell, la qual cosa és completament
desorbitada perquè hauria d’haver estat exactament a l’inrevés.

O sigui, pensam que la responsabilitat d’un president d’un
consell és més gran que la d’un alcalde i sobretot si ens
comparam amb Ceuta i Melilla, que allà no varen tenir
problema i varen tenir una disposició addicional a la llei, vull
dir, que és el que nosaltres consideràvem, però com que això
era tan, tan, tan petit idò al final la llei no ho va tenir en
compte.

El Tribunal Constitucional ha reconegut la naturalesa
jurídica de Formentera com a illa de municipi únic. Això és
l’únic cas a Espanya, no es produeix enlloc, una illa que sigui
un únic municipi, ni tan sols -i això ho he estudiat- a Galícia on
hi ha illa -això és molt poc conegut- a Galícia hi ha una illa,
que és l’illa d’Arousa que és illa en el nom, però que ja no és
illa perquè està unida per un pont, de manera que ha deixat de
ser illa, perquè diem: no, no, no, és que també hi ha un règim
molt singular..., però a fi de comptes està unida al continent, és
a dir, a tota Galícia, a fi de comptes només es dóna a
Formentera que sigui un municipi i que a la vegada sigui una
illa. Això només aquí.

L’Estatut es remet a la Llei Orgànica del règim electoral
general en les eleccions a Formentera, llavors es convoquen
com a un ajuntament, i conforme amb l’article 179 la població
ha pujat, la població a Formentera exponencialment ha crescut
moltíssim, des de l’any 2000 a l’actualitat s’ha duplicat, de
6.200 habitants ara està en 12.000 i busques, quasi 13.000.
Això ha fet que els 13 regidors que tenia originàriament
l’ajuntament-consell fins a la legislatura passada, ara ha estat de
17, ara som 17.

Front a això, les altres illes: 13 a Menorca, 13 a Eivissa, al
consell insular, a Mallorca, 33. La pista en la llei electoral del
consells insulars diu que aquesta llei, la Llei electoral dels
consells insulars, s’aplica a Mallorca, a Menorca i a Eivissa,
diu: “les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen
pel que disposa la Llei electoral general”. Bé, si un llegeix això
es pensa que aquesta llei no s’aplica aquí, i nosaltres pensàvem
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que aquesta llei no s’aplicava aquí. Aquesta llei està aprovada
a l’any 2009 per aquest parlament.

Doncs bé, això és el que nosaltres pensàvem, però en un
dictamen del Consell Consultiu del mes de maig de l’any 2015,
el Consell Consultiu va dir que estàvem equivocats, que part
d’aquesta llei, encara que no se sàpiga, sí que s’aplica a
Formentera de manera que aquí ja tenim format un embolic
considerable. Per què? Perquè part de la llei, en la part que la
llei tracta de les incompatibilitats sí que s’aplica a Formentera,
perquè Formentera també és un consell, encara que la llei en un
article del principi digui que no s’aplica, però el Consell
Consultiu ha dit d’altres articles que diu que sí. De manera que
hem de fer una filigrana i per això vàrem demanar el dictamen
al Consell Consultiu i això és el que ha provocat també que
haguem de tenir en compte moltes més singularitats que ningú
no podria, tal vegada, en principi pensar, i és a propòsit de les
incompatibilitats. Ara explicaré aquesta qüestió.

Això deriva de l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia a
propòsit dels membres dels consells insulars i les
incompatibilitats i el Consell Consultiu va considerar que part
d’aquest article i la Llei electoral dels consells sí que s’aplica
a Formentera, de manera que, a diferència de Mallorca,
Menorca i Eivissa, on un regidor pot ser regidor i membre d’un
òrgan del Govern, aquí, com que a la vegada som un
ajuntament, aquesta persona seria incompatible perquè som un
consell.

Això va ser el que el Consell Consultiu va dir de manera
que les incompatibilitats respecte de Formentera es
multipliquen... pensàvem nosaltres que només érem ajuntament
i resulta que no i, com és notori... a l’any 2015 un membre del
ple del consell va haver de... va renunciar a... incorria en
aquesta incompatibilitat, no se sabia, feien... a partir del
dictamen del Consell Consultiu es va descobrir que era
incompatible sense que ningú no ho hagués pensat perquè
ningú no sabia que aquesta llei també s’havia d’aplicar a
Formentera, que és la Llei d’incompatibilitats, i tot i que fos
regidor, cosa que a les altres illes no passa, aquí sí perquè a la
vegada era un consell, i això provoca tota una sèrie de
qüestions respecte de les incompatibilitats.

La Llei d’incompatibilitats de les Illes Balears dels
membres del Govern i dels càrrecs de la comunitat autònoma,
article 6, permet que un regidor pugui ser membre del Govern
en el sentit de compatibilitzar les condicions de... o de director
general o secretari tècnic, etc., o membre del.... càrrec de
Govern, cosa que a Formentera com que a la vegada és un
consell està prohibit. Això no se sabia i és derivat d’aquesta llei
de manera que el que... vull fer veure és que la Llei electoral
dels consells insulars que nosaltres podríem pensar que no
s’aplica aquí sí que s’aplica perquè el Consell Consultiu ho va
dir, cosa que ens va sorprendre a tots, però és pel règim de les
incompatibilitats, que és una qüestió molt exigent, d’acord?,
aquí ho tenim. De manera que facin-se càrrec d’això, que això
haurà de tenir algun tipus de... de concreció i exigència, bé.

Passam després a la qüestió del règim de Ceuta i Melilla.
Ceuta i Melilla, que és el que se’ns podria aplicar, tot i tenir
una població que va entre 50.000 i 100.000 habitants tenen 25
membres al ple de l’assemblea i ja està, les eleccions... i no es

canvia, a la llei orgànica que són els estatuts d’autonomia
d’aquestes dues ciutats està previst en 25 membres el ple de
l’assemblea.

Per contra, si la població pujàs a més de 100.000 habitats
hauria de pujar a 27 per ser número impar, cosa que
Formentera, si supera la població algun dia de 20.000
habitants, 20.001, arribaríem a 21, 21 regidors consellers, i si
arribàs, ja que la cosa es disparàs, idò algun dia més població,
no?, i més membres del consell.

A diferència d’això, Ceuta i Melilla, 25; Eivissa i Menorca,
sempre 13, vull dir..., però clar, en realitat Eivissa i Menorca
sempre 13 o Mallorca 33 i els ajuntaments no s’adonen que la
realitat no és comparable perquè a Eivissa i a Menorca hi ha...
a Menorca són 9 municipis, no?, i a Eivissa, 5, idò té tant els
ajuntaments com els consells.

Per això es va demanar la qüestió que es tingués en compte
a les eleccions, com s’havien convocat. Les eleccions a
Formentera queden completament perdudes en la llei, en el
Reial Decret de convocatòria d’eleccions locals, ningú no les
convoca, ningú no les convoca específicament, vull dir, estan
dissoltes en... es convoquen eleccions als ajuntaments...
concejales de los municipios no sometidos a concejo abierto,
ja està, i nosaltres som allà convocant el consell insular, però
no es pot dir que es convoca un consell insular perquè les
eleccions, segons l’Estatut d’Autonomia, són a un ajuntament,
això... és que no ens hem de perdre.

Per contra -per contra-, i és el que... per això se celebra
aquesta sessió, Ceuta i Melilla sí que estan considerades,
perquè en el mateix reial decret en què el Consell de Ministres
va convocar eleccions Ceuta i Melilla tenen un apartat on diu:
es convoquen eleccions a Ceuta i Melilla, almanco està visible
amb naturalesa d’ajuntament, segueixen sent un ajuntament,
però de ciutat autònoma. I per contra Formentera no, queda
completament invisible en el sistema de convocar la resta de
municipis, cosa diferent a Mallorca, Menorca, Eivissa, on hi ha
decrets de la presidència del Govern on es convoquen eleccions
a cada consell insular. Això té repercussions simbòliques,
lingüístiques, estructurals i de la publicitat institucional que es
pugui fer per a les eleccions, perquè els consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa sí que ho poden fer, i nosaltres,
com a un ajuntament, no podríem, perquè no està previst, i com
que un consell, com que no es convocaran eleccions a un
consell perquè al Consell de Formentera no es convoca, sinó
que es convoca a l’Ajuntament de Formentera, és un bucle que
a vegades hi ha coses irresolubles. Vegem si hi posam solució.

Una altra qüestió. El model de Ceuta i Melilla ens valdria
i per això la solució possiblement seria la de tenir-ho en
compte. Però tampoc no podem equivocar-nos en la següent
qüestió, que és que si es retallàs i es posàs una xifra fixa, tal
vegada s’estaria discriminant el propi poble de Formentera,
perquè, com que segueix sent un municipi, i la resta d’Espanya
no tendria límit, seria l’únic municipi on tot i que la població
pugi, aquí s’hauria posat una xifra fixa, cosa que a la resta
d’Espanya no passa. I els altres municipis, conforme va pujant
la seva població i menys en un estadi municipal, que és on
l’autonomia més es demana, tendríem que en els altres
municipis la població seria un ple molt considerable, de 17, 28,
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25 regidors, i aquí hauríem posat un fre pel fet de comparar-nos
amb tenir una xifra molt petita o limitada, i tal vegada això pot
ser contraproduent i vulneraria el principi de representació
democràtica. 

S’ha de ponderar tot perquè no és fàcil donar una solució.
Ara, a Ceuta i Melilla entre 50.000 i 100.000 habitants, la
solució la tenen perquè justament són 25, allà està solucionat.
Però aquí ara per ara són 17 el ple d’aquesta corporació i si
arriben a ser 20.001 habitant seran 21, a diferència..., sobretot
comparant-ho amb Eivissa o amb Menorca, com és possible
que tenguin 21 o ara 17, quan nosaltres només tenim 13, que
seria la petita comparació. No, no és comparable perquè
Eivissa i Menorca tenen els ajuntaments darrera o igual a
Mallorca.

A més d’això, tenir en compte el que hem dit, la Llei
electoral de la comunitat autònoma a propòsit d’aquesta
matèria.

La Llei electoral dels consells insulars. Com que la Llei
electoral dels consells insulars no té en compte la convocatòria
d’eleccions a Formentera, la convocatòria d’eleccions a
Formentera va pel règim general, i el règim general s’ha
convocat per..., cada 4 anys pel Govern de l’Estat i allà això no
té en compte qüestions com serien la qüestió lingüística. Ningú
no ha convocat eleccions en català respecte de Formentera, sent
un consell insular, ningú. Perquè com que les Corts Generals no
han de... -perdó- l’Estat no ha tingut en compte que Formentera
existeix com a un ajuntament i que a la vegada és un consell,
ningú no ha convocat eleccions en les dues llengües oficials, ha
convocat eleccions només en castellà. Cosa diferent a la resta
d’illes, Mallorca, Menorca, Eivissa, on sí es convoquen
eleccions per decret del president de les Illes Balears, amb
decret (...), específic. Es convoquen eleccions al poble de
Formentera per a les eleccions al Parlament balear en les dues
llengües oficials, però al Consell Insular de Formentera no
perquè això va com un ajuntament i ningú ha pensat que tant es
convoquen a un ajuntament, s’està convocant a un consell i
d’alguna manera està invisible, està per allà perdut. 

I això ho hem mirat no només des del punt de vista
lingüístic, sinó també institucional. Enlloc surt a les paperetes
que es convoquen eleccions al Consell Insular de Formentera,
perquè com que la llei diu que són les eleccions a l’Ajuntament
de Formentera, si bé a continuació un minut després són al
consell, però no surt així. De manera que el que s’hauria de
prendre com a exemple seria Ceuta i Melilla, on la llei orgànica
que ho regula sí que ho té en compte, diu: es convoquen
eleccions i fan visible que és un règim singular. A Ceuta i
Melilla sí que tenim la solució, no només des del punt de vista
diguem-ne lingüístic, sinó també fins i tot simbòlic, el pes
institucional que Formentera com a consell té dret a tenir o es
mereix.

Ho hem contrastat amb la documentació que els vàrem
enviar ho tenen, ho resumiré perquè la cosa no sigui molt
llarga. A diferència de tota la resta de supòsits d’Espanya,
perquè això està en les singularitats, no passa enlloc més que
aquí. Perquè al País Basc les juntes generals d’Àlaba, Biscaia
i de Guipúscoa s’han convocat en eusquera i en castellà. I un
altre règim singularíssim, comparable en part pel que significa

de qüestió de règim singular des del punt de vista geogràfic,
com a símbol d’una altra singularitat extrema, que és la Vall
d’Aran a Catalunya, allà les eleccions estan convocades en les
tres llengües oficials, occità, aranès a l’Aran, català i castellà.
La Generalitat de Catalunya convoca les eleccions per al
Consell General d’Aran d’una manera singularitzada. Per què?
Perquè la Llei de l’Aran ho reconeix, perquè han pensat en ells,
aquí no hi ha pensant ningú, fins al dia.

Una altra qüestió són els consells comarcals a Catalunya, on
estan convocades en les dues llengües oficials, cosa que a
Formentera no ha passat. A continuació el règim singular de
l’Aran també ens serveix.

Ara comparant Formentera amb els cabildos, la comparació
que alguna vegada s’ha fet, sobretot amb l’illa d’El Hierro, per
raó de població, ja no és possible fer-la. Primer de tot perquè
Formentera ha superat en població a El Hierro, El Hierro ha
perdut població i Formentera va creixent i augmentant cada
vegada més, Formentera ha superat en quasi 2.000 habitants
l’illa d’El Hierro. El Hierro té un cabildo i tres ajuntaments, per
això no és comparable amb Formentera, perquè Formentera té
un consell que a la vegada és un ajuntament, tot en un.

El territori. El territori d’El Hierro són 262 quilòmetres i
Formentera 82, però la població d’El Hierro és més petita. De
manera que la possible comparació amb l’illa d’El Hierro no és
del tot possible, perquè ni l’estructura municipal és la mateixa,
allà n’hi ha 3, aquí 1. Originàriament, ho dic entre parèntesi,
originàriament l’illa d’El Hierro quan es varen aprovar els
cabildos, era un sol municipi i quan a l’any 1912 es crea un
sistema de cabildos, hi haurà cabildos en aquelles illes on hi
hagi més de dos municipis i el que feren va ser partir-la en dos
i per això tenien cabildo, dos municipis i un cabildo, i ara fa
poc s’ha creat un altre municipi, tres. Formentera no, no és
comparable, perquè Formentera és tot un, és un ajuntament i a
la vegada un consell.

L’altra comparació amb l’illa de la Gomera tampoc no és
possible, perquè l’illa de la Gomera és un cabildo i sis
municipis i la població 22.000/23.000 habitants. Són els més
petits de tot el règim singular a Espanya, però en qualsevol allà
són sis municipis i un (...).

Quan es va aprovar a l’any 2005 que Formentera es
constituís com a consell, es va demanar i això es va aprovar pel
ple, i em consta que aquesta documentació hi és perquè a la
web del propi Parlament ho he vist, hi ha un informe meu que
es pot llegir allà, vull dir allí hi és. El ple de l’Ajuntament de
Formentera va dir que s’aprofitàs en tot el que es pogués el
sistema de Ceuta i Melilla, de manera que és un criteri que han
de tenir en compte vostès a l’hora de si això mereix solucionar-
se, com una possible solució. Està aprovat pel ple d’aquesta
casa i tal vegada podria ser una solució, tenir en compte aquell
criteri. Però també hi ha una altra qüestió, que no es redueixi
molt el nombre de membres del ple del consell, perquè podria
ser que si estàs pensant en un consell, no tenint en compte que
Formentera també és un ajuntament. De manera que s’han de
ponderar totes les variables, tal vegada no és fàcil i sobretot
com que és tan curiós i tan particular, tal vegada totes no les
sabem apreciar, però aquesta és important.
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La solució possible és..., no necessita modificar l’Estatut
d’Autonomia, això és molt important, perquè la pista la tenim
en el propi Estatut, perquè això de modificar l’Estatut ja seria
una cosa molt complicada. De manera que la pista la tenim,
com he dit, a l’article 63.2. En el cas del Consell Insular de
Formentera està integrat pels regidors de l’Ajuntament de
Formentera, de manera que no és necessari modificar l’Estatut,
però sí que seria aconsellable i per això aquesta sessió, que
s’inclogués i ja fins i tot ho tenen tramès, una disposició
addicional que ens tingués en compte i que el Parlament balear,
que té iniciativa legislativa davant les Corts Generals, iniciàs
aquesta petició de llei orgànica de modificació de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, incloent el règim
singular de Formentera que no està contemplat a la Llei
electoral. Això seria la part més important del que jo pugui dir
avui, en el sentit que s’inclogués aquesta disposició, i que no
necessita modificar l’Estatut, perquè el propi Estatut es remet
al règim general, si el règim general es modifica, ja està tot
solucionat. El que passa és que s’ha de donar una solució bona,
que això ja és el que vostès considerin i després la que les Corts
Generals aprovin. Però amb una disposició addicional aquestes
qüestions tendrien ja solució. Primer, des del punt de vista
institucional, simbòlic en tendria, i també de la solució final
que es volgués donar al nombre de membres del ple, que tal
vegada reduir-lo i deixar-lo en 13, tal vegada és equivocar-se
per baix; o tal vegada una solució, en això jo ja no m’hi fic,
seria mantenir-lo com està, o bé no modificar-lo i que vagi com
un ajuntament, perquè segueix sent un ajuntament.

Però en qualsevol cas es modifiqui o no la xifra, sí que
s’han d’incloure en aquesta disposició addicional, tota una sèrie
de qüestions que ens ajudin a l’hora de convocar el ple i a
l’hora de celebrar les sessions aquí i a l’hora de tenir en realitat
reconeguda la singularitat, perquè totes les altres entitats ho
tenen, al País Basc, a Canàries, la Vall d’Aran a Catalunya,
Ceuta i Melilla i per contra nosaltres quedam com a invisibles
i hem tingut problemes fins i tot, encara jo no treballava aquí,
però em consta, quan aquesta casa es va convertir en consell,
respecte d’una qüestió tal vegada tan senzilla com és el CIF que
ha de tenir. Quin té el de l’ajuntament, o el d’un consell? És el
mateix o no? Són qüestions..., és el mateix? S’ha de mutar? On
estam inscrits?

Una altra història, ara la modificació del règim d’enviar
documents al BOE, doncs no sabien on ens havien d’incloure,
perquè com ajuntament no hi podíem estar, com un cabildo no,
com un consell tot sol no, crear un règim singular per a
Formentera semblava tal vegada desorbitat, perquè havíem de
modificar era el reial decret que regulava el BOE. Idò al final
varen considerar que érem ens local, que a la vegada és un
ajuntament, ficant consell insular on va tot com a municipi i
com a illa. Però hem tingut qüestions i a vegades
administracions que no saben qui som, ni on estam, en el sentit
de dir on és l’ajuntament? No, no si és que l’ajuntament són els
mateixos polítics que fan també de consellers. Aquestes
dificultats.

Si això es resolgués amb aquesta disposició addicional, tot
això ja estaria solucionat, ja estaria evidenciat. Això a
l’exposició de motius de la llei i en la regulació ja hi seria. I
fins i tot havíem redactat una proposta possible al principi de
la llei que diria..., i la llei parla..., al principi de la Llei electoral

general de cabildos, consells insulars, Consejo General del
Valle de Arán, allà hi ha la pista, és a dir, la Llei electoral
general regula el règim especial de l’Aran, idò també
Formentera, més encara amb més dificultats i més curiositats,
hauria d’estar aquí reconeguda i les juntes generals del País
Basc, i Ceuta i Melilla també ho estan. De manera que els que
no ho estam som nosaltres com a consell insular.

Això va ser el primer escrit que vàrem enviar al Parlament.
Després, ponderant tota la sèrie de qüestions que la xifra podria
tenir, la xifra de membres del ple del consell, ens hem de fer
preguntes, si és necessari reduir els 17 i deixar-ho en 13; si això
és encertat o no, que sembla ser que segurament no, perquè
com que també som un ajuntament, seria una xifra molt petita,
front a la resta de municipis d’Espanya, que la xifra va creixent,
això s’ha de ponderar; si la xifra actual de 17 ha de
desaparèixer..., ha de quedar-se..., però que vagi creixent, sinó
que sigui fixa, sempre 17. Idò tal vegada tampoc no és encertat
perquè resulta que, com que la resta van creixent, hi hauria
municipis de la mateixa població que tendrien realitat més i
aquí a la vegada som un consell. Vull dir que tot això s’ha de
ponderar.

Baixar de 17, ja ho he dit que també podria ser complicat.
O bé no reduir res i tenir en compte el règim electoral general,
mantenir-lo com està, perquè Formentera en tengui 21 haurà
d’arribar a 20.001 habitants, seria multiplicar la població en
8.000 habitants més, i això jo crec que passarà temps, però vist
el creixement exponencial tan gran pot arribar en dues o tres
legislatures tal vegada, seria una xifra de població molt i molt
gran, perquè en 20 anys Formentera s’hauria multiplicat per
tres, de 6.000 l’any 2000, ara tenir 20.000 habitants per a
Formentera seria moltíssima població. Però bé, tot això s’ha de
considerar.

En realitat, i això en el treball, a l’informe, està més
desenvolupat, quan es deia que no era pensable la diferència
entre Formentera i Eivissa o Menorca, perquè Eivissa tenen 13
i Menorca també i nosaltres 17, en realitat la xifra de 13
d’Eivissa o de Menorca no és certa, perquè són 13 electes, però
els reglaments orgànics permeten tenir consellers executius no
electes, de manera que Eivissa, els 13 aquests, més el reglament
orgànic poden arribar a ser 17, que ja és una xifra més gran, i
això és conforme a la sentència del Tribunal Constitucional
sobre la Llei de consells, que permet els no electes, com a
càrrecs executius. Per contra l’Estatut d’Autonomia diu que els
no electes a Formentera ho veu una mica de llunyania, com
dient que no m’acaba d’agradar, perquè el consell executiu és
obligatori a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, i a Formentera és
potestatiu. 

De manera que l’Estatut d’Autonomia ens dóna una pista,
que és que Formentera, que és un ajuntament i a la vegada és
un consell, no acaba de veure bé que a Formentera hi hagi
consell executiu. L’Estatut d’Autonomia ens dóna una pista
dient que no és preceptiu, per què? Perquè vol d’alguna
manera, així està aprovat, que sigui el poble en eleccions
municipals el que tria els seus corporatius, de manera que si no
vol que creixi la xifra de membres del ple en no electes, està
donant la pista de què segurament tal vegada nomenar no
electes a Formentera està mal vist per l’Estatut i perquè la Llei
electoral i la Llei de consells a data d’avui de cara a Formentera
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no permeten que hi hagi no electes, perquè la llei provisional
que es va aprovar en la primera legislatura, una vegada creat el
Consell de Formentera a l’any 2007, una llei que el Parlament
haurà d’actualitzar, però que bé, que allà és.

Aquesta llei de l’any 2007, la llei d’acompanyament als
pressuposts de l’any 2007, de cara a Formentera, va dir que a
Formentera no hi ha no electes, està prohibit, la Llei 6/2007, la
disposició transitòria tercera de la Llei 6/2007 no permet que
a Formentera hi hagi no electes. Hi ha els electes i ja està, 13
abans i ara 17. No pot haver-hi no electes, en el primer càrrec,
pot haver-hi després com de fet n’hi ha, una sola persona que
és un segon càrrec directiu que és el gerent. Però a Menorca, a
Mallorca i a Eivissa hi ha no electes, directors insulars i
secretaris tècnics, de manera que Eivissa té 13, però en realitat
poden ser fins a 17 perquè el reglament orgànic permet que es
puguin nomenar no electes fins a una quarta part de 13, en
números exactes 4, 13 i 4, 17, cosa que a Formentera està
prohibit. I a Eivissa i a Menorca i, per descomptat, a Mallorca
es permet que hi hagi secretaris tècnics, es permet que hi hagi
directors insulars, aquí també, això sí, però només n’hi ha un,
de manera que són 17 persones electes i 1 càrrec no electe, de
segon nivell, que no té la firma com tendria un conseller
executiu. 

Però consellers executius l’Estatut d’Autonomia sembla que
no ho veu bé i la llei provisional de cara a Formentera que es
va aprovar en la legislatura de l’any 2007-2011, que no s’ha
canviat, no permet que a Formentera hi hagi no electes. Però
dirà tal vegada està bé, però com que resulta que ja teniu més
electes per ser un ajuntament, els 13 d’Eivissa es converteixen
en 17, això s’explica bé i vosaltres ja en teniu 17, tampoc no us
queixeu. Clar, no és comparable perquè Eivissa té 13, més 4,
17, més 97 regidors per una població molt més gran, però la
xifra, si és fa la ràtio, ja no és desbaratada, perquè no podem
dir: no, no, és que Formentera, amb tan poca població, té 17
corporatius. Perdona, Eivissa, amb 140.000 habitants, en té 13
al consell insular, més quatre possibles consellers executius no
electes, en total 17, més secretaris tècnics, més directors
insulars, més 97 regidors. Vull dir que tot això també s’ha de
ponderar. És una qüestió molt important, la ponderació
d’aquesta matèria.

Això no s’ha canviat per la Llei provisional del Consell
Insular de Formentera, la llei electoral del consell s’ha de
redactar; la llei de consells nova s’haurà de fer. Ja veurem
quina solució tendria.

Un altre enfocament, per anar avançant i ja aviat acabar. La
solució canària, la solució canària de la nova llei de cabildos de
l’any 2015, la Llei 8/2015, és que l’illa d’El Hierro té 13
membres del cabildo, amb una població de 10.001 habitants a
20.000, o sigui, tenint la mateixa població que Formentera el
cabildo d’El Hierro té..., bé, 2.000 menys, però superior a
10.001 a 20.000 a Canàries són 13, i l’illa de La Gomera, de
20.001 a 50.000, 17. Bé, això té trampa, perquè la mateixa llei
de cabildos permet que a Canàries el cabildo d’El Hierro i l’illa
de La Gomera tinguin consellers no electes, de manera que els
13 d’El Hierro es converteixen en 17, i els 17 de La Gomera es
converteixen en 23, i nosaltres aquí en tenim 17, de manera que
les proporcions tampoc no són tan errònies. Una altra qüestió
és com ho tancam (...). O sigui, quedin-se amb aquesta idea que

a Canàries la Llei de cabildos, i això no ho ha impugnat l’Estat,
permet que hi hagi no electes als cabildos, cosa que a
Formentera no està permès. S’hauria de modificar la llei, i
sembla que l’Estatut no ho veu bé, cosa que a Mallorca,
Menorca i Eivissa sí, però aquí no, perquè com que diu que el
consell executiu no seria obligatori està donant una idea que
vol d’alguna manera..., com si digués que el poble en eleccions
municipals mana molt i que sigui el mateix poble el que
estigui... Bé, això seria un criteri a tenir en compte. Això només
passaria aquí.

Més qüestions. Ja he resumit allò dels 97 corporatius
d’Eivissa, més 13 insulars, més 4 no electes, de manera que 110
ja és una xifra bastant considerable.

Més qüestions... Ah!, una altra matèria, sí. La presència
física dels consellers, a la vegada regidors, per gestionar el
Consell Insular de Formentera, sobretot en competències
autonòmiques, obliga, com és notori, i vostès mateixos avui, i
més la presidenta venint des de Menorca, ho han vist, idò la
triple insularitat de Formentera. Això no es dóna més que aquí,
però, clar, vostès han vingut una vegada; els consellers i la
mateixa diputada ho han de fer totes les vegades que exerceixen
les seves funcions, i això provoca que la presència física sigui
dificultosa a l’hora de gestionar les competències; si s’ha
d’anar a Eivissa no és tan lluny, jo mateix vaig i venc, però
altres persones per anar a Mallorca... És a dir, la presència
física la tenen duplicada tenint les competències dobles o
triples, perquè a Eivissa les competències municipals les
gestionen els ajuntaments, el consell, les competències insulars,
però aquí les mateixes persones han de gestionar les mateixes
competències i a vegades són a Formentera, o no hi són, o han
d’anar a Mallorca, o han d’anar a Madrid. Això, aquest
handicap, el handicap de la xifra de membres del ple no pot ser
massa petita perquè si no humanament, des del punt de vista ja
físic, humà, podria ser ingestionable el consell insular amb unes
xifres de membres del ple molt petita, cosa que essent un
ajuntament tendria alguna solució perquè la xifra és més gran.
Tot això també s’ha de ponderar. 

Per contra el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en el
seu moment, amb 13 membres la legislatura, per exemple... fins
que es va crear el Consell Insular de Formentera, i quan encara
no hi havia càrrecs no electes, la legislatura del 99 al 2003,
quan em vaig incorporar com a lletrat d’aquella casa, veia que
hi havia dies que no hi havia..., perquè com a que a la vegada
eren diputats a Palma quedava el consell... -i els mateixos
diputats, vostès mateixos ho saben, i el mateix president, o qui
ha estat president- saben que aquell dia no hi havia firma física;
ara ja potser amb la informàtica tenim altre històries, però la
persona no era a Eivissa perquè era a Mallorca, perquè hi havia
ple del Parlament. Tota aquesta qüestió, la realitat geogràfica
del desplaçament, s’ha de tenir en compte, perquè aquí no és
com a Eivissa, o a Mallorca, o a Menorca, que es desplacen
fàcilment. Aquí hi ha un handicap més: és venir, arribar, sortir,
anar, agafar una barca, perdre el temps, tota una sèrie
d’històries que no es donen més que aquí, i per això les xifres
tampoc no han de ser massa petites, perquè si no seria
ingestionable, perquè tens el doble de competències i tens
menys gent, i això seria difícil, perquè humanament un ja no es
podria dividir en tantes solucions.
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Bé, idò tenim una pista, que potser algun se’n recorda, o
potser està una mica oblidat, que en la modificació de l’Estatut
d’Autonomia de l’any 99, quan encara no hi havia eleccions
amb dues urnes, una per al consell i una altra per a
l’ajuntament, i el Parlament, en aquella possibilitat d’aquella
reforma sí que es va preveure que, quan podia dimitir fins al
50% dels membres de cada llista, que la persona que era
consellera i diputada per Formentera pogués ser a Formentera
o bé no, es permetia..., és a dir, l’Estatut va tenir una
consideració respecte de Formentera, que el que fos diputat i
conseller per Formentera no estava limitat a no renunciar, un
podia ser conseller, un altre podia ser diputat, com a la
legislatura de l’any 99, que el Sr. Santiago Ferrer va ser
conseller i diputat al Parlament balear, però podria no haver-ho
estat; per què?, per facilitar-li el desplaçament físic. En la
legislatura de 2003 a 2007 el Sr. Josep Mayans va ser conseller
i va ser diputat, però podria no haver-ho estat, tenint en compte
l’Estatut; en bona consideració -això avui tot això ja és història-
tenia en compte la realitat mateixa de Formentera per al trasllat
físic, i la solució va ser que en aquella legislatura del 99 al
2003 la que va ser presidenta del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera Pilar Costa va renunciar a la condició de diputada
per poder quedar-se de presidenta del consell insular, perquè
havia d’administrar dues illes, cosa que enlloc no passava més
que aquí, perquè les competències s’havien de fer a Eivissa i a
Formentera, a Formentera i a Eivissa. És a dir, l’Estatut ens va
donar una pista, i ara la record, això ja és història, però que es
tengui en compte que aquesta era una possible solució per a la
realitat física del desplaçament.

Aquesta qüestió... anam ja avançant. Més matèria. S’ha de
tenir en compte també que al ser un ajuntament però que a la
vegada és un consell, les sessions, per raó de població, si això
fos un ajuntament, les sessions aquí serien cada dos mesos,
conformement a allò que marca la Llei de règim electoral, però
com que és un consell, equiparat a una diputació, s’han de
celebrar cada mes, és a dir, s’han de celebrar més plenaris
gestionant competències autonòmiques amb menys persones.
Això també s’ha de ponderar, i per això la xifra que es triï ha
de ser una xifra correcta, però que es tengui en compte que no
sigui una xifra molt petita, perquè si és una xifra molt petita
fins i tot els grups del govern però els grups de l’oposició
tendrien menys persones, però sobretot el govern ho tendria
molt difícil de gestionar perquè s’ha de moure en un àmbit
geogràfic difícil, perquè és anar a Eivissa i d’Eivissa anar a
Mallorca, o des d’Eivissa anar a Madrid, a l’hora de gestionar
les competències.

Com que a la vegada som un ajuntament i no podem perdre
que som un ajuntament, a diferència dels altres municipis, que
reben suport dels consells, aquí ningú no ens dóna suport,
perquè seríem nosaltres mateixos que ens l’hauríem de donar,
i això és difícilment explicable. L’òrgan que dóna suport és
l’òrgan que el rep, perquè som nosaltres mateixos, de manera
que l’únic suport possible, conformement amb l’Estatut
d’Autonomia, és del Govern, objectivament només del Govern,
sense perjudici -i el mateix... quan va ser president del Consell
Insular d’Eivissa se’n recorda- del suport que Eivissa ha de
donar a Formentera en qüestions que no afecten Mallorca ni
Menorca però que sí realitats de la insularitat pitiüsa, com és
més que notòria la qüestió -i també ho he dir- la qüestió del
trasllat de residus, el tancament (...) Formentera un abocador,

l’abocador de Formentera és a Eivissa; les infraestructures que
són a Eivissa però que no són d’Eivissa només, que també són
de Formentera, el port... idò això també exigeix una
consideració respecte... el port, l’aeroport, perquè també és de
Formentera, vostès mateixos per arribar aquí hi han hagut de
passar, tota una sèrie de qüestions... l’aeroport, el port, la
mateixa universitat, vull dir és a Eivissa, però també és d’aquí,
vull dir... i això no passa enlloc més... vull dir, hi ha històries
en això, l’aeroport, el port... l’abocador, bé.

Efectivament, hi ha unes relacions molt fluïdes Eivissa-
Formentera que no es donen a les altres illes perquè és la
realitat física mateixa de les coses, no només per qüestió de
cultura, sinó per qüestió física humanament de relació històrica
i fins i tot en aquest sentit, idò, aquest suport que Formentera
rep també en matèria de serveis socials, qüestions que no es
podran... això en la Llei de serveis socials ho vàrem haver
d’explicar, en la Llei d’igualtat entre l’home i la dona també,
respecte d’infraestructures que a Formentera no hi podran ser
perquè la ràtio era impossible de complir per raó de població
o per raó d’infraestructures o per raó d’altres matèries que
necessiten un suport des de fora, suport que objectivament, des
del punt de vista legal, només toca al Govern, sense perjudici
del suport que Eivissa doni a Formentera o que Formentera rebi
d’Eivissa, bé.

Això no està tampoc previst d’una manera reglamentada i
per això en aquesta disposició s’hauria també de tenir en
compte. No m’estic inventant res. Això és el mateix que tenen
Ceuta i Melilla respecte d’Andalusia i Andalusia respecte de
Ceuta i Melilla. L’Estatut d’Autonomia de Ceuta ho diu i
l’Estatut d’Autonomia de Melilla ho diu, per la realitat física
del trasllat de les coses o el contacte físic amb Andalusia i
l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia respecte de Ceuta i de
Melilla ho diu: donarà un suport. Fins i tot han aconseguit des
de Ceuta i Melilla que el nom del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia, el canviïn de nom i ara sigui Tribunal Superior de
Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, perquè és a Granada, però
dóna suport a Andalusia, a Ceuta i a Melilla i són entitats amb
naturalesa jurídica distinta.

Això significa que... i l’Estat, vull dir, el suport que dóna
l’Estat a tot això, però en qualsevol cas la realitat és que la
mateixa junta d’Andalusia presti de cara a Ceuta i de cara a
Melilla, idò una cosa semblant també s’ha de tenir en compte
aquí.

Passam ja... ja molt poc, respecte d’aquesta explicació, bé,
una altra variable a tenir en compte i apart els aporto més
documentació perquè fins al dia d’ahir ho estat mirant i
estudiant, és la consideració del nombre d’electes a tenir en
compte, que nos se’ns escapi la xifra per baix, tampoc per molt
elevada, sinó tal vegada la xifra que tocàs conforme a ser
regidor d’un ajuntament, però addicionalment regular moltes
més regles que ningú no ha tingut en compte, com he dit, de
cara a evitar disfuncions o que sàpiguen on estam o que ens
preguntin on està l’ajuntament, no, no si l’ajuntament està aquí
dins, és que som nosaltres mateixos, el que passa és que el
nom... o per exemple a l’hora de... la manifestació mateixa del
consell.
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Hi ha una possible solució que seria, diguem-ne, suposam
que es reduís i es quedàs en tretze, de manera fixa, pensem que
fos això, i diríem: no, mentrestant esperam que la Llei de
consells insulars permeti que Formentera tengui no electes, és
un dir, eh?, bé, idò em pregunt si això seria possible, que tengui
no electes, perquè hi ha una sentència del Tribunal
Constitucional importantíssima, la Sentència 103/2013, ponent
la que actualment és la vicepresidenta Encarnació Roca i Trias,
que va declarar inconstitucional, això com a regidora de
l’Ajuntament de Palma ho sabrà, a municipis de gran població
que tinguessin càrrecs no electes i com que Formentera segueix
essent un ajuntament segurament, tal vegada està declarat.... no
podria ser perquè com que Formentera seria un ajuntament, que
a Formentera hi hagués no electes, per què?, perquè com que
serien no electes en un ajuntament el Tribunal Constitucional
en aquesta sentència de cara als municipis de gran població ho
va anul·lar, als ajuntaments només hi ha electes. Això va ser a
l’any 2013.

És a dir, no podem pensar a baixa la xifra i dir que ja
s’arreglarà perquè pot haver-hi no electes, és un dir, és un
pensar, perquè resulta que tenim el handicap, considerable, que
el Tribunal Constitucional s’ha carregat els no electes als
ajuntaments, la sentència no va ser unànime, hi va haver vots
particulars, però va guanyar la majoria i ho va declarar
inconstitucional, els electes, article 140 de la Constitució, són
els electes, punt, als ajuntaments no hi pot haver més que
electes i com que Formentera és un ajuntament podria no
haver-hi... o estaria prohibit que existissin no electes. No ho sé.

Com han solucionat això a Ceuta i Melilla?, que és el darrer
que he investigat sobre això. Ceuta i Melilla en tenen 25i han
volgut tenir no electes, Ceuta i Melilla segueix essent un
ajuntament, han nomenat no electes; l’Estat ho ha impugnat i
jutjats de la ciutat, hi ha dos jutjats a la ciutat de Ceuta, ho he
investigat, ho ha declarat inconstitucional... il·legal, contrari
a..., la ciutat ho ha recorregut dient que com que són ciutat
autònoma hi tenen dret perquè l’estatut d’autonomia està per
damunt de ser un ajuntament per ser ciutat autònoma i tenir no
electes i el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i
Melilla encara no s’ha manifestat, bé.

En paral·lel sí que s’ha manifestat el Consell d’Estat l’estiu
passat, i aquí tinc el dictamen, ahir el vaig trobar perquè vaig
cridar també a Ceuta per documentar-ho tot molt bé i resulta
que tenen un dictamen del Consell d’Estat que diu que sí, que
sí es poden nomenar no electes, de manera que tenim el
disbarat format perquè això no té solució. Els tribunals estan
dient que no pot haver-hi no electes a Ceuta i Melilla, però el
Consell d’Estat ha dit que sí, de manera que s’haurà d’esperar
al que digui el Suprem algun dia.

Bé, aquesta és... no és que m’estigui escapant del que estic
dient, és a dir, la xifra aquí si es reduís i es pensàs que per
gestionar les competències autonòmiques de Formentera seria
bo crear càrrecs no electes, idò tenim el handicap de la
sentència que va anul·lar els no electes als municipis de gran
població, com és a les Illes Balears a dia d’avui només la ciutat
de Palma, on la Junta de Govern de Palma, la Junta de Govern
local tenia càrrecs no electes i a partir d’aquesta sentència ja no
en pot tenir. Tot el que havien fet és correcte, el Constitucional
ho va salvar, però que per al futur es va anul·lar.

I nosaltres diem: idò ens anam al règim de Ceuta i Melilla,
idò al règim de Ceuta i Melilla els tribunals estan dient que és
incorrecte, la sentència s’ha apel·lat, el Tribunal Superior de
Justícia d’Andalusia encara està pendent, però en paral·lel han
aconseguit, ho han fet molt bé, han demanat un dictamen al
Consell d’Estat i el Consell d’Estat els ha assessorat que segons
el Consell d’Estat, tinc aquí el dictamen, és aquest, el dictamen
núm. 419/2016, diu que no hi ha... de dia 14 de juliol de l’any
passat, va dir que sí, que segons el Consell d’Estat Ceuta i
Melilla sí que pot haver-hi no electes, però això sembla ser que
al tribunal no s’ho creuen i la sentència... una sentència anterior
a Ceuta i Melilla és ni més ni menys del que ara és el president
del Constitucional, on deia que era prohibit, que és González
Ribas, del 23 de desembre de 2004...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...no, no, del Suprem a propòsit de..., però que la persona
que ho va fer en aquell moment era magistrat en el Suprem i
ara, avui és el president del Constitucional i això tot acabaria al
Constitucional a no ser que ho canviïn, vull dir, que tenim
aquest handicap: sentències que diuen que és il·legal que hi
hagi no electes i el Consell d’Estat que diu el contrari, i
l’antecedent de la sentència del Constitucional de l’any 2013
que prohibeix no electes als ajuntaments i la sentència del
Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2004, (...), del... llavors
era magistrat González Ribas, avui president del Tribunal
Constitucional que respecte de Ceuta i Melilla no va permetre
càrrecs de segon nivell ni... no electe. Vull dir que tot això s’ha
de ponderar, ja estam acabant...

És a dir, s’ha d’encertar en la xifra, no ha de ser ni molt
petita ni molt elevada o tal vegada la que hi ha, però s’han
afegit més qüestions en aquesta disposició addicional que
proposaríem, fins i tot mirant les disposicions que li toca a la
Llei electoral seria, si s’aprova la disposició addicional número
set, la setena i seria regular tota una sèrie de qüestions com
seria tenir en compte la convocatòria que d’alguna manera
l’Estat tingués en compte la singularitat de Formentera i ho
digués al reial decret on es convoca perquè això només ho pot
dir si la llei ho preveu, sí que ho diu, si es recorda que hi ha un
consell que a la vegada és un ajuntament.

En atenció al règim singular que té l’illa... una altra qüestió
que no he dit, simplement apuntar-la, és el cost electoral, que
és ben diferent entre ser un ajuntament, consell i el cost
electoral que vota les eleccions al Parlament balear per a
Formentera, en les eleccions al consell insular, ajuntament
voten els espanyols, votam els espanyols, els estrangers que
tenguin la residència aquí en virtut del Tractat de Maastricht i
altres persones a les quals se’ls reconeix per la reciprocitat,
record que fins i tot eren Nueva Zelanda, Noruega, tota una
sèrie de països, aquestes persones voten, cosa que als altres
consells no voten perquè han de votar només els espanyols.
Vull dir... només els espanyols presencials i al Parlament balear
només els espanyols presencials aquí o a la resta del món que
voten per correu, cosa que en la resta al Parlament.., perdó a
l’ajuntament consell no pot ser, vull dir, no hi ha comparació
possible, però bé, que es tengui en compte, a Ceuta i Melilla
passa el mateix... és aquesta matèria....
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Una altra qüestió, només apuntar-la, ja estic acabant, una
altra qüestió: la junta electoral, això és aparentment una qüestió
que no té... idò sí, la Junta Electoral a les eleccions aquí és la
Junta Electoral de Zona a Eivissa, la Junta Electoral Provincial
un temps, en el temps electoral i ja després ja Junta Electoral
Central, ara mateix, que ha dimitit una regidora consellera hem
de demanar a la Junta Electoral que ens expedeixi la
certificació com a regidora i la persona que la substitueixi no
jurarà com a regidor perquè el reglament orgànic diu que jura
com a conseller encara que seguirà essent regidor o a la vegada,
vull dir tot això no està regulat. Està regulat pel reglament
orgànic nostre, però falta el suport d’una llei que ho digui
millor respecte de les obligacions.

La convocatòria. Idò la convocatòria proposaríem que es
fes conforme al Govern de la Nació, el Govern de l’Estat que
ho reguli, però que tengui en compte que sigui visible que es
convoquen eleccions al Consell de Formentera i en la papereta
que ho digués, això físicament: “eleccions a l’Ajuntament de
Formentera, coma, per constituir el Consell de Formentera”,
cosa que avui no surt, avui no, és un... tothom sap que està
votant el consell, però vota l’ajuntament, a la papereta surt:
“eleccions a l’Ajuntament de Formentera”.

Una altra qüestió: el dia en què es convoca i se celebra el
ple del consell és diferent; l’ajuntament es convoca...
l’ajuntament-consell se celebra la constitució vint dies després
de les eleccions o quaranta si hi ha hagut impugnacions, els
altres consells es constitueixen de manera diferent, els presents
ja ho coneixen, per contra... els consells es torben molt a
constituir-se, per contra el Consell de Formentera ja està
constituït, per això pot haver-hi president o presidenta a la
comunitat autònoma, encara no existir, i Formentera ja està i els
altres consells encara estan pendents, vull dir, té tota una sèrie
de qüestions. 

Això en principi no es pot canviar, perquè com que és un
ajuntament ha d’anar com la resta, però això a Ceuta i Melilla
sí que ho han resolt perquè allà han tingut unes regles pròpies
que diuen eleccions a l’Assemblea de Ceuta, encara que sigui
un ajuntament, però han considerat, la llei orgànica que ho ha
regulat ha tingut la consideració respecte de Ceuta o respecte
de Melilla.

Una altra història, la no... la naturalesa simultània de ser
conseller i regidor, que és completament inescindible, que de
cap de les maneres es pugui..., perquè és que si no, en lloc de
ser 17 haurien de 34 i això sí que seria desbaratat, vull dir, tenir
consellers i tenir regidors quan resulta que en una mateixa
persona es té el mateix.

La convocatòria. La convocatòria d’aquestes eleccions a fer
publicar al BOE, però que al BOE es publiqui en les dues
llengües oficials, en català i en castellà i ara el BOE ja ho pot
fer. Que la documentació es faci en les dues llengües oficials,
que es tengui en compte que quan es convoquen eleccions a
Mallorca, Menorca, Eivissa al consell insular el decret de la
Presidència de la comunitat autònoma ho diu i permet fer
publicitat institucional com a consell insular, respecte de
Formentera això no es pot fer, perquè com que no surt que a
Formentera hi hagi un consell, sinó que les eleccions són a
l’ajuntament aquesta publicitat institucional no podria existir.

Després..., la publicitat, ja ho he explicat, les regles pròpies
nostres i després la mateixa celebració de la sessió de
constitució, i jo en aquesta legislatura per evitar cap
controvèrsia i perquè tothom sàpiga respecte de què lliurava o
prometia vàrem fer, vaig fer una explicació perquè tothom
estigués assabentat de la nostra naturalesa jurídica, tal vegada
era una mica de recordatori, però vàrem llegir... fins ara, és a
dir, vostès han estat triats com a regidors, però han jurat com a
consellers, no hem fet res il·legal, hem complert el reglament,
però el reglament d’aquest... el reglament orgànic ens falta un
suport més elevat com seria una llei que ho regulàs.

I aquesta seria la qüestió d’incloure a l’article segon de la
Llei del règim electoral general un incís i desenvolupar-lo en
una disposició addicional, sense necessitat de modificar
l’Estatut d’Autonomia. I tenir en compte tot el criteri de tot el
que s’ha fet respecte de Ceuta i de Melilla que ens serviria com
a model d’exemple, fins i tot veure allà com són les eleccions
i com ha d’esdevenir tot això en la Junta Electoral i del suport
que pugui tenir respecte d’aquesta qüestió i en principi és el
que volia explicar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Navarro, per la seva exposició.
Procediria ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes i observacions per la qual cosa es
demanaria als portaveus si volen la suspensió de la sessió o si
podem continuar. Entenc que podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i el Sr.
Navarro i Sánchez pot contestar globalment totes les preguntes
i observacions formulades, també ho podria fer de forma
individual si ho considerés oportú.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, en principi, en primer lloc vull agrair l’exposició
en nom del nostre grup, crec que ha estat molt interessant, per
part de... crec que és comú de tots els diputats poder tenir
aquesta informació de tot aquest cúmul de detalls que són molt
difícils de tenir en compte quan no se sap exactament la
informació de tots els problemes que dia a dia es pot trobar una
institució com és el Consell Insular de Formentera, que a la
vegada és ajuntament. Per tant, crec que la informació ha estat
molt interessant.

Vull manifestar que el nostre grup ja es va interessar per
aquest tema precisament a través de la proposició no de llei que
el Sr. Jerez va dur al plenari del Parlament en aquest sentit, el
mes d’agost del 2015, que ha donat lloc a la constitució
precisament d’aquesta ponència d’estudi i per això crec que és
interessant continuar fent feina a rebre tota la informació i jo,
més que preguntes, és agrair i... continuar fent feina per tenir
tota la informació completa i cercar de forma, això sí,
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coordinada amb el Consell Insular de Formentera la solució que
sigui més adequada.

Res més i moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el diputat Sr. Morrás, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Navarro, gracias por la
exposición. La verdad es que... se hace difícil o se hacía difícil
saber que había tantos problemas como consecuencia de esa
singularidad que tiene la institución o que tiene la doble
institución en Formentera, porque Formentera ya es una isla
singular, por su paisaje y por sus gentes, pero sí que hoy nos ha
hecho ver esta singularidad institucional que, además, produce
también situaciones de singularidad en cuanto a la
discriminación que ha tenido secularmente, una discriminación
política por el peso muchas veces que da el propio número de
votantes, el tamaño de la isla y el número de votantes que tiene.

Me ha hecho especial... o me ha producido especial interés
esa necesidad, aparte del número de miembros del consell o no,
de esas necesidad de soportes de territorios, de soportes de
infraestructuras de territorios marítimamente colindantes como,
por ejemplo, el puerto o aeropuerto, y en eso sí que quiero dar
la enhorabuena respecto a eso a lo que significó toda la
movilización ciudadana respecto a la ubicación de la estación
marítima en el puerto de Ibiza con la campaña On sempre,
donde una vez más se constata que teniendo cien pies en las
calles y uno en una institución se consiguen cambiar las
aritméticas institucionales. Quiero dar la enhorabuena por el
éxito de esa movilización popular de esta isla singular.

También es cuanto menos extraña la situación que se
provoca cuando se conforma el ayuntamiento una vez es electo,
las personas son electas, que entran como regidores y regidoras
y salen como consellers y conselleras. Claro, esto también
respecto y unido a la imposibilidad de no electos respecto al
consell, no, perdón, no electos respecto a los ayuntamientos,
pero sí posibilidad de electos respecto a una posible
modificación como consells, si entran como regidores pero
salen como consellers, o sea, si la institución entra como
ayuntamiento y sale como consell no habría posibilidad de esa
modificación y de saltarse... y que existiese un consell
consultiu. Esa es una de las preguntas que le quiero hacer y ver
si podemos reflexionar un poco sobre eso.

También quiero reseñar que en cuanto al crecimiento, la
posible necesidad de más personas que estén al frente de la
institución, de más electos o personas electas, claro, he de
reseñar también que dentro de dos o tres legislaturas puede
aumentar la población en 8 o 9.000 personas. Esperemos que
haya seny en las políticas a adoptar por parte de todos los
gobiernos implicados en la gestión de las Islas Baleares para
que el crecimiento no acabe también incluso expulsando a más
población o haciendo que la vida no sea tan... con tanta calidad
como se presume que puede ser en Formentera,

independientemente de todas las carencias que hay también en
infraestructuras y en dotaciones.

Me gustaría situar el debate este de Formentera, o
entendemos en este grupo, más que en la comparativa con otras
islas en la problemática que tiene la isla en si, es decir, es
entendible que se pueda situar comparativamente: “no, es que
Formentera con 13 o con 17 personas tiene que gestionarlo
mientras que otra isla, la de al lado, Ibiza, mientras que
gestiona el consell con 13 hay por otra parte 97 regidurías”.
Creo que sí que es verdad que a lo mejor se queda corta
ampliar la..., o sea, reducir o limitar el número de regidores o
de consellers o conselleras según el momento en el que se hable
de ellos, creo que sí que sería necesario a lo mejor mantener
una dinámica de crecimiento en función también de las
prestaciones o de las gestiones que hay que hacer para hacer
prestaciones a la población en función de que vaya creciendo. 

Los votos sí que..., sí que también esta doble... esta doble
institucionalidad, o doble consideración de la institución -si no
soy muy preciso en los términos legales me disculpa- creemos
que es beneficioso en cuanto a lo que se refiere al tipo o a la
nacionalidad de los votos, origen de los votos, porque sí que
entendemos que además que habría que ampliar incluso la edad
de acceder al voto, de derecho al voto, las personas que viven
en el territorio sobre todo de una forma más permanente,
independientemente de donde tengan la nacionalidad o de
donde sean originarias, en unas islas que son acogedoras de
muchas nacionalidades, creo que está bien, precisamente esa es
una de las facilidades o de las cosas buenas que tiene esa doble
consideración de institución.

Bien, sin más, bueno, esa era la pregunta. Y queremos hacer
también una reflexión desde este grupo parlamentario: que en
todo caso este grupo parlamentario tomará la decisión en
función de lo que la isla y sus instituciones consideren
oportuno, por cuanto que entendemos que cada isla, cada
territorio tiene que ser autosuficiente como para saber cómo se
autogobierna. Eso ya lo adelantamos y en ese sentido daremos
el apoyo que sea necesario a las instituciones de Formentera en
el sentido de sus decisiones.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Molt breument. Crec que ha estat una intervenció
que li agraesc, almanco crec que li ho agraïm tots, però per la
meva banda li ho agraesc perquè és un tema que pareixia a
primera vista més senzill, i entenem que ens ha quedat..., o
almenys a mi m’ha quedat clar que és més complex del que
pareixia al començament, que era només una qüestió de nombre
de persones, i crec que hi ha coses que ens han duit a una
reflexió, a mi m’han duit a una reflexió que crec que s’ha de
considerar i que potser no... com que no vivim tan intensament
aquestes singularitats no les havíem tengut en compte.
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Per tant sí que des de MÉS per Mallorca creim que seria
important que electoralment aquesta singularitat de les
eleccions a Formentera es fes visible, respectar el tema de la
llengua, respectar... tot, tot el que s’ha exposat en aquest
moment, perquè crec que és important, és important per al país
i per al Consell Insular de Formentera.

També crec que la qüestió... també aquestes dobles
competències com a consell insular de les persones
responsables tal vegada és vera, com he dit abans, que no les
havíem valorat suficientment, o no ens havíem..., o sigui, no les
percebíem tan clarament. Jo crec que l’exposició a mi m’ho ha
deixat clar, personalment, crec que puc parlar en nom del
nostre grup, i creim que, bé, ja que tenim aquesta ponència, ha
de deixar clar, o almanco si no pot deixar clares totes aquestes
qüestions, com ha dit el company anteriorment, crec que també
hem de deixar espai perquè el mateix Ajuntament o Consell de
Formentera estudiï aquesta qüestió i totes aquestes possibilitats
sobre la taula, que aclareixin totes aquestes coses que fan una
administració a vegades, en qualque moment, incerta.

Jo la veritat és que no hi havia entrat. Veig que el camí (...)
en segons quines coses, en el tema de les eleccions, sembla que
és un camí a imitar i seguir; supòs que això és el que m’ha
quedat clar en el tema de la singularitat, la visibilitat i el
respecte. En el tema d’una ombra no em queda tan clar; està
clar que la solució de Ceuta i Melilla en aquest moment, com
que té sobre la taula una amenaça -una amenaça per dir-ho de
qualque manera- que pot ser inconstitucional la solució, o pot
ser no possible legalment, crec que és impossible en aquest
moment adoptar-la així, i per tant per la nostra part només hem
de dir que seguirem estudiant amb més deteniment tota la seva
exposició i l’exposició que vendrà després, per també amb
posterioritat donar suport, després, que estam segurs que ho
farà el Consell de Formentera, entrar en totes aquestes
qüestions amb més profunditat i fer una proposta que realment
sigui adequada a la posició i a les necessitats suficients,
suficients per gestionar les seves competències, ja siguin locals,
sigui com ajuntament per regidories, ja sigui com a
competències del consell. I MÉS per Mallorca en aquest sentit
hi donarà suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el
diputat Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Navarro, permeti’m que primer de tot agraeixi a l’Ajuntament
de Formentera i al Consell de Formentera, al seu president, al
seu il·lustríssim Sr. Batle, regidors, regidores i consellers i
consellers que ens hagin pogut rebre aquí. I he començat dient-
los tot el que han fet per poder ser avui aquí nosaltres. Al Sr.
Navarro també per la seva explicació. Però li he de ser sincer,
jo me’n aniré més confós amb la seva explicació que com he
vengut, i perquè jo almanco si ve un dia a Sa Pobla, digui
aquell pobler el que em va dir no em va enganar, jo me’n vaig

més confós. Però jo crec que és bo poder dir Sr. Batle o Sr.
President del consell. Jo quan vaig ser batle de Sa Pobla, que
ho vaig ser quatre legislatures i que té 17 regidors, m’hauria
encantat ser consell. 

Pens que som l’únic diputat que hi ha aquí dins que hi era
present quan es va aprovar allò dels consells i que va estar
assegut a un Consell de Govern quan s’aprovaven aquestes
coses. Jo crec que és espectacular el que passa, però som molt
joves, som molt joves, acabam de néixer, acabam de néixer, i
ho han d’agafar vostès amb il·lusió, perquè acabam de néixer
i que tot és millorable, i el que és millorable a través de al Llei
de consells, que aquesta depèn de nosaltres, dons fer-hi feina.
I allò que és del Govern de l’Estat, no hi tengueu massa il·lusió,
si no tenim un règim especial, què voleu tenir? Jo almenys vos
vull dir el que pens, puc anar equivocat eh, però a 55 anys, a
punt de 56 i molts d’anys en política no els puc enganar i
especialment a Formentera, perquè no vull que un centralista
mallorquí pugui aquí manar el que no li toca manar.

Per tant, com a conclusió primera, els que manau aquí sou
vosaltres, vosaltres heu de prendre una decisió i que ha de sortir
des del consens i que ha de ser jurídicament acceptable,
encaixable.

Voldria dir una cosa perquè el ponent en aquest sentit
donava per fet al principi, posant aquell exemple amb l’illa
d’Arousa, que la conec, que no eren iguals i ho venia com a un
valor positiu, no, ho venia vostè com a un valor positiu, o ho ha
expressat així; però, en canvi, després, així com avançava el
temps, vostè volia el que tenien els altres. Amb la qual cosa, jo
crec que hem de ser totalment distints dels altres; si això fos el
meu poble, m’agradaria ser totalment distint, ni Ceuta ni
Melilla, ni vaja, ni parecerme! No dic per on està situat, sinó
respecte de l’assemblea, la conec un poc, he tengut amics
senadors d’allà i sé quins són els seus conflictes i les seves
coses.

Crec que es tracta d’intentar créixer dins nosaltres mateixos.
Fins i tot crec que és bo tenir l’abocador a Eivissa i les pedreres
a Eivissa,...

(Remor de veus)

... i parl amb coneixement de causa. No, no, parl amb
coneixement de causa, de pedreres tancades aquí a Formentera
perquè explotaven els sistemes dunars i hi havia allò de l’arena.
És clar, arribar, parlar i no conèixer d’allà on véns és terrorífic.

En canvi, sí que és fotut un heliport a Formentera, però això
és possible, no hem de menester els de Madrid per fer això. Per
tant, jo crec que fins i tot aquesta singularitat que segons què ho
tens compartit amb una illa germana, que has conviscut des del
Rei Jaume I, no és dolent. Per això, jo crec que s’ha d’apartar
el cor i s’hi ha de posar el cap en aquesta història. Fins i tot
davant Madrid, el repte que els llançaria és perquè vosaltres
poguéssiu fer una consulta popular a la gent d’aquí de
Formentera, l’heu d’enfocar, vos diran que sí o que no, heu de
menester autorització via municipal, perquè via autonòmica vos
diran que això no els toca, però tal vegada si ho tenguéssiu clar,
perquè el que pensen realment els ciutadans de Formentera i
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ciutadanes de Formentera, de si heu de ser més o heu de ser
menys, tal vegada vos diran que en sobrau la meitat. 

Per tant, crec que és molt bo el que ha passat aquests
darrers 10 o 12 anys, és espectacular i pens que el que ens toca
a través de la Llei de consells, segons quines qüestions per
aquestes competències que heu rebut i segur, segur anau justs
a l’hora d’executar-les, val la pena que el Parlament prengui
una decisió per intentar incrustar-ho. De totes maneres jo crec
que és fantàstic que tengueu el consell i que es millorarà
segurament els pròxims quatre, vuit anys, seguríssim.

Gràcies una altra vegada al president i a tots vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la diputada Sra. Font, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Vull agrair jo
també al Consell de Formentera la seva rebuda i acollida i al
Sr. Navarro les seves explicacions sobre les singularitats
múltiples d’aquesta illa i les seves institucions.

MÉS per Menorca valora molt positivament la celebració
d’aquesta ponència a Formentera i açò és així perquè és històric
que el Parlament s’apropi a les altres illes, que surti de
Mallorca. I jo que venc des de Menorca, avui matí que he
recorregut les quatre illes en un pim, pam, pum, entenc
totalment la satisfacció de saber que la cambra legislativa
també es pot desplaçar, semblava increïble.

Nosaltres defensam l’autogovern dels consells, perquè els
consideram part fonamental de l’arquitectura d’aquest petit país
nostre. Per açò pensam que la darrera paraula sobre aquesta
qüestió i qualsevol altra, l’ha de tenir aquest consell insular. El
Sr. Navarro ha deixat palesa la complexitat d’aquesta institució
de triple condició, vostè parla d’invisibilitat i crec que és la
millor manera de definir la situació en què es viu en aquesta illa
i a les seves institucions, i com a prova, el desconeixement que
compartim avui tots els diputats i la gran sorpresa que tenim
tots davant el que vostè ha explicat.

És evident que necessitam conèixer millor la realitat de la
resta d’illes. Per tant, gràcies per obrir-nos els ulls davant
aquesta realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, en primer lloc
m’agradaria donar les gràcies evidentment al Consell Insular de
Formentera, al seu president, al nostre president millor dit...

(Algunes rialles i remor de veus)

... i als representants que hi ha de la resta de grups polítics,
igualment als consellers de l’equip de govern que són presents.
També donar les gràcies al Sr. Navarro, perquè evidentment ha
fet una il·lustració crec que amplíssima, molt ben detallada i
molt ben explicada d’alguns pros i contres que probablement
aquells que som aquí en representació de diferents grups
polítics, no hem tengut en compte a l’hora d’expressar opinions
respecte de la conveniència o no de reduir el nombre de
membres del ple del Consell Insular de Formentera. Per tant,
com aquest finalment és l’objecte de la ponència, crec que està
molt bé l’explicació que ens ha donat i a més a més ara a
continuació amb el Sr. Avel·lí Blasco, segur que podrem acabar
de reforçar alguns arguments i d’escoltar-ne de nous.

A mi m’agradaria dir, Sr. Navarro, que crec que una cosa
que ha quedat especialment molt clara és el fet que
probablement havíem menystingut les conseqüències que
podria tenir mantenir el nombre de membres electes en 13. I jo
estic molt contenta que els representats dels diferents grups
polítics de la corporació en la qual som en aquest moment,
siguin aquí per escoltar-ho, perquè probablement haurem de
debatre encara llarg sobre aquesta qüestió i crec que finalment
el més important és que, com preveu el propi pla de treball
d’aquesta ponència, sigui el Consell Insular de Formentera, i
concretament els grups polítics que el representen actualment,
els que puguin debatre àmpliament sobre aquesta qüestió i
finalment arribar a un acord de consens, que crec que seria el
més positiu per a tots nosaltres. 

En tot cas Sr. Navarro jo vaig acabant, però sí que
m’agradaria formular-li una pregunta, perquè m’interessaria
saber si, en el cas hipotètic que la decisió que s’adoptés fos
mantenir el nombre de membres actuals, o millor dit el nombre
de membres que hi ha, en base al que preveu la LOREG, la Llei
estatal del règim electoral, seria convenient instar alguna
modificació de la Llei electoral de les Illes Balears?
M’interessa especialment saber si el fet de mantenir la situació
que tenim ara hauria igualment de comportar una modificació
d’aquesta llei electoral autonòmica per enfortir la nostra
institució. M’interessa saber la seva opinió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo com a diputat em fa
especial il·lusió avui ser aquí, perquè ja com a president del
Consell d’Eivissa vaig ser el primer president que no vaig ser
president a la vegada de Formentera, i això em va suposar una
satisfacció, que l’actual president del Consell de Formentera
hagués pogut tenir les discussions i els punts de vista diferents
que vàrem tenir, perquè Formentera tingués en el seu moment
la seva autonomia. I crec que això és bo i ha d’anar creixent i
hem d’anar millorant en aquest sentit.

Ara, hi ha determinades coses de les quals no vull defugir.
Nosaltres som diputats i tenim una responsabilitat, i la nostra
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responsabilitat en aquest cas és legislar, i hem de legislar per a
tots i ho hem de fer bé, no podem fer coses, diguem..., que
Formentera lògicament faci el que cregui convenient, perquè el
que cregui convenient també ho voldrà fer Mallorca, ho voldrà
fer Menorca, ho voldrà fer Eivissa en el seu moment. Hem de
procurar donar un sentit a les coses que hi ha.

La seva explicació, Sr. Navarro, m’ha semblat fantàstica, ha
posat les coses clares, que la gent ha de conèixer quins són els
avantatges i els desavantatges que té cadascú. Políticament i per
motius geogràfics sabem quins són els inconvenients que té
Formentera, i els hem d’intentar solucionar, però en cap cas no
hem de fer lleis que no puguem controlar o que ens fugin de les
mans. Crec que és bo que a poc a poc anem aclarint
determinades coses que vostè ha posat damunt la taula; jo en
aquest moment m’agradaria dir..., no ho sé, m’agradaria que
des de Formentera ens aclarissin què s’estimen més, tenir 13
consellers electes i 4 no electes, o si s’estimen més tenir-ne 17
electes sense cap no electe... Tot això són coses que haurem
d’analitzar i haurem de veure què permetrà a Formentera
funcionar millor, però a la vegada sense crear cap... cap cosa en
contra d’altres consells, però jo crec que la llei, quan es va fer
l’Estatut d’Autonomia en el seu moment, tenia un sentit i pens
que va estar ben fet amb les dificultats que hi havia, i si anam
a pensar en aquell moment es va decidir que Menorca i Eivissa
tenguessin el mateix nombre de consellers; han passat trenta i
busques d’anys i la població quasi s’ha doblat a una illa
respecte de l’altra, i seguim amb el mateix nombre de
consellers, i jo personalment mai no faré batalla d’això, escolta,
funcionam bé, és el correcte, idò tirem endavant i deixem-nos
de si tenc més o tenc menys que l’altre, és el que necessit per
funcionar i llestos. Però mai no havia pensat a la vegada el que
vostè ha dit, Sr. Navarro, i té tota la raó. Si anam a Eivissa
tenim 90 i busques de regidors que aquí no hi són; a Mallorca
serien un nombre molt més gros, però a Menorca és un nombre
menor perquè els ajuntaments són més petits que no a Eivissa,
per exemple, on hi ha quatre ajuntaments de més de 20.000
habitants, que és quan es passa a 21 regidors. 

Amb tot això vull dir que, no sé si amb el que ens hem de
comparar és amb Ceuta i Melilla; supòs que haurem de buscar
les coses bones i positives que puguin tenir Ceuta i Melilla per
fer-les servir aquí, però a la vegada hem de pensar en un sentit
més general. No podem fer només una llei que vagi bé a
Formentera sense tocar altres coses. I vull aclarir-ho; a Eivissa
sempre hem patit -ja ho he dit- el centralisme de Mallorca, i ens
n’hem queixat moltíssim; però és que a Formentera han patit el
centralisme d’Eivissa, i d’això a Eivissa no se n’és conscient,
igual que a Mallorca no s’és conscient del centralisme que ha
exercit sobre les altres illes, i aqueixes són les coses que ara
hem d’intentar a poc a poc anar eliminant, i aquest autogovern
sigui suficient per a cadascuna de les illes i pugui funcionar
perfectament. 

Això, a l’espera del que ens pugui dir el Sr. Blasco, que
esper que serà igual d’interessant, ens suposarà que llavors
haurem de continuar parlant, no només en el si de la comissió
del Parlament sinó amb el mateix Consell de Formentera per
veure quina és la millor solució que podem trobar i que sigui
bona per a tots, i quan dit tots em referesc al fet que defensam
els interessos de tots els ciutadans de la comunitat. Res més,
moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Contesta ara el Sr. Navarro
Sánchez pel temps que consideri oportú.

EL SR. SECRETARI HABILITAT NACIONAL DEL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I PROFESSOR
ASSOCIAT DE DRET ADMINISTRATIU DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Àngel Navarro
i Sánchez):

Agraesc les intervencions, moltes gràcies. En concret faré
una reflexió i després les dues preguntes concretes que ha fet el
Sr. Morrás, Aitor Morrás, i la Sra. Tur. En concret són les
persones que han fet les preguntes.

Amb aquesta proposta primer hem de tenir en compte que
no és necessari modificar l’Estatut, però si es du a efecte
podria, com bé m’ha preguntat la Sra. Tur, podria tenir
repercussions en la Llei electoral dels consells insulars per
aclarir qüestions; això estaria bé, en un àmbit com el de la
mateixa llei electoral dels consells insulars, la Llei electoral.
Però sobretot, sobretot, és relacionar-nos des d’aquí cap a
Palma, aquesta corporació té iniciativa legislativa, i des de
Palma cap a Madrid, a les Corts Generals, perquè seria
modificar la Llei Orgànica del règim electoral general amb una
disposició addicional, o bé que el mateix govern fes la
iniciativa des del Govern i ja directament al Parlament, i des
d’allí cap a Madrid, o bé, o bé, que els partits a les Corts
Generals formulassin una proposició de llei, o bé si arribàs al
Govern de l’Estat que el Govern modificàs la llei orgànica,
cosa que potser seria la més fàcil de totes i el més ràpid, perquè
després potser poden plantejar que això repercuteix en el
sistema, que comporta despesa, i com que no es tramiten lleis
si suposen despesa mentre no s’aprovin els pressupostos de
l’Estat, idò potser que aprovi el Govern de l’Estat aquesta
iniciativa. Vull dir que aquesta seria la més ràpida de totes,
perquè això fos efectiu en la legislatura que començaria l’any
2019, perquè si no s’aprova això -no ho he dit, però ara...-, si
no s’aprova en la legislatura abans de les eleccions de 2019
haurem d’esperar quatre anys més, perquè si no aquesta llei no
tendrà repercussions, perquè no es pot modificar estant unes
eleccions ja fetes, seria per a la legislatura següent. Això sí
que..., és com quan es va crear el Parlament..., es va aprovar
l’Estatut modificat l’any 2007 per crear el Consell de
Formentera; es va modificar abans, de manera que amb unes
eleccions ja fetes o amb uns càrrecs electes això és intocable.
S’ha d’esperar quatre anys cada vegada. 

Doncs contestant les dues preguntes, respecte de la qüestió
que m’ha preguntat el Sr. Morrás, respecte de la possibilitat
d’electes i no electes, segurament, segurament, en atenció a la
naturalesa municipal de Formentera jo tendria moltes
prevencions que aquí hi hagués no electes, això és la meva...;
per què?, perquè pel règim electoral general ja ho tenim, és a
dir, que per allí... seria un viatge sense alforja, vull dir que hem
anat allí per retornar al principi per tornar-ho a canviar. Aquest
viatge no s’ha de fer. Vull dir que segurament la idea de
nomenar no electes a Formentera, conformement amb la pista
que ens dóna l’Estatut, que sembla que el consell executiu no
ho vol, diu que no és preceptiu i perquè hagi de ser preceptiu
ho ha de preveure la Llei de consells i la Llei del Consell de
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Formentera, i la Llei de consells no ho preveu, de manera que
està donant pistes que no sembla que ho vegi bé. Per què?,
perquè directament el poble ha votat en eleccions municipals,
i ja està. 

Seria una pista, tendríem una possible solució, i sobretot,
com vostè bé ha dit, la qüestió de la representació política que
emana d’unes eleccions tan a prop com són les eleccions
municipals, amb un cens electoral fins i tot més gran que el
cens electoral si això fos un consell insular com els altres, no
més que els altres, amb més de dos municipis, però com que no
és el cas perquè tot Formentera és un sol municipi, doncs no...,
i a més no es pot dividir -això ho comentava com a broma- no
es pot dividir, l’illa no pot tenir més municipis, perquè està
petrificat... No, no, que també m’ho han preguntat. L’illa no pot
tenir més municipis perquè això està petrificat a l’Estatut
d’Autonomia. És aquest àmbit el que té, l’Ajuntament de
Formentera ja no pot ser..., perquè seria modificar l’Estatut per
crear un altre sistema, que no és el cas, a diferència d’El
Hierro, ni per comparar... De manera que les eleccions
municipals, al tenir un cens fins i tot més gran, aquí fan que
més gent pugui votar; fins i tot en aquest sentit és la manera
més apropada a la democràcia directa, real i representativa, la
més bona de totes, i fins i tot, no com als altres consells, on
només poden votar nacionals espanyols i establerts a l’illa
corresponent, i fins i tot els electes han d’estar -com vostès
saben, que han estat consellers i diputats- han d’estar
empadronats a l’illa per la qual es presenten, cosa que en un
ajuntament no passa. Per poder ser diputat per Eivissa has
d’estar empadronat a Eivissa, i per poder ser conseller per
Eivissa has d’estar empadronat a l’illa d’Eivissa, cosa que per
poder ser regidor no té per què, vull dir que fins i tot aquí el
sistema és més ampli, és més elàstic, dóna més capacitat de
representació política.

I aquí no ha passat, però podria plenament passar que hi
hagués un regidor conseller estranger, no?; hem vist... a
municipis de la comunitat... em comenten... Val, abans, ara, que
encara no hi era jo, d’acord, em confirmen que sí, que hi va
haver una persona que ho va ser, estrangera, consellera-
diputada abans d’incorporar-me jo com a secretari d’aquesta
corporació, correcte, així queda solucionat. Vull dir que fins i
tot amplia a més gent, això ve.

I respecte del que m’ha preguntat la Sra. Diputada per
Formentera, efectivament, això seria una bona solució perquè
tenir en compte que, amb independència de si no es modifica
la xifra, hi ha moltes qüestions en paral·lel que sí que
obligarien o seria convenient que es tingués en compte que es
proposàs la modificació en doble via. Primer de tot, com molt
bé ha dit el Sr. Font, que es redacti la Llei de consells. Si la Llei
de consells no es redacta, Formentera té dret, no per ser
distints, sinó per regular el que té de diferent, a tenir una llei
pròpia o no tenir-la. Això ho diu l’Estatut, la Llei de consells,
anar amb els altres consells, o no.

Això en el grup de treball en el que hi ha el professor
Blasco, jo en representació d’aquesta casa nosaltres
consideràvem que s’ha de fer una nova llei i la Llei de consells
respecte de Formentera, que ara mateix té un article perdut, una
disposició transitòria que ens està servint.., ja s’ha quedat una
mica..., hem d’esperar a veure que el Parlament aprovi aquesta

llei. Mentrestant, mentrestant tenim el que tenim, la Llei de
consells de l’any 2000, la sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2012 i la regla provisional de 2007 i el reglament
orgànic d’aquesta casa. Però s’han de fer més coses?
Efectivament. 

La Llei de consells pot ser comuna per a totes les illes, o jo
havia proposat, amb tota la humilitat del món, però amb una
mica..., que hi ha coses que no són comparables i per això no
són aplicables aquí, que la llei fos una sola llei, però que
tingués dos llibres, el llibre de les illes plurimunicipals,
conforme a la sentència del Tribunal Constitucional, que se’ns
tengui en compte perquè hi ha coses que si no, no quadren, que
és els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i, en la
mateixa llei, però un llibre que regulés tot el propi de
Formentera dintre de la mateixa llei i així vendria tot regulat en
una mateixa llei, però reconèixer les singularitats nostres
perquè sinó hi ha coses que no quadren. Per exemple, que digui
la llei amb caràcter general, que els consells insulars ajudaran
als ajuntaments. 

Nosaltres tenim dret, perquè ho diu l’Estatut, a què digui
quin ens dóna suport a nosaltres en qüestions que ningú no ens
pot donar i que no hagi de fer jo, amb tots els informes que jo
faig, amb totes les qüestions que plantejam, sempre haver de
justificar, quan amb un simple article que ho digués ja estaria
tot resolt. I que el Govern ens ha d’ajudar i el Consell d’Eivissa
en altres realitats que són humanament les que la geografia ha
posat, vull dir que això és així des del principi dels temps. I
mentre que Formentera no vagi avançant en altres històries. Si
això estigués establert directament en aquesta llei, com a Llei
de consells, si es fa, seria una bona solució. I això en paral·lel
obligaria a modificar alguna qüestió de la Llei electoral dels
consells. Perquè efectivament la llei diu que la llei no s’aplica
a Formentera i hem vist que el Consell Consultiu va dir que sí. 

Com que nosaltres no crèiem que el Consell Consultiu
estigués..., no és que no creguéssim el que deia, sinó que tenia
tantíssima rellevància, vàrem demanar aquell dictamen i vàrem
fer fins i tot una petició d’aclariment respecte de si era veritat
que la llei s’havia d’aplicar, per descomptat amb tot el que la
llei deia, tot no, però l’article sí. Articles que nosaltres
pensàvem que no s’aplicaven aquí mai i era respecte de les
incompatibilitats, perquè ací com un membre del Govern del
primer escaló, conseller, o director general, o secretari general,
pot ser aquests càrrecs i a la vegada regidor, o fins i tot alcalde,
batle, respecte de Formentera està prohibit, perquè per molt que
sigui regidor, com que a la vegada és un consell, la Llei de
consells prohibeix que un membre d’un consell pugui ser
membre del Govern, encara que sí ho permet per a un
ajuntament, però nosaltres com que a la vegada som un consell,
el Consell Consultiu va dir que no podíem aprofitar-nos, sinó
que hauríem d’anar a la naturalesa de consells.

I nosaltres, però és que això no ho diu la llei, diu sí és la
interpretació que s’ha fet, perquè us heu oblidat que la Llei
electoral dels consells insulars és també Llei
d’incompatibilitats. És a dir, que la llei tingués una redacció
millor i que aclarís la part de la llei que sí que s’aplica aquí i la
part de la llei que no s’aplica aquí, perquè això sobretot jo he
vist a l’hora per exemple de la contractació, perquè la
contractació en aquesta casa com ajuntament seria
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senzillíssima, molt fàcil, no estaríem subjectes a tot el règim
d’incompatibilitats de la comunitat autònoma.

I com que no sabíem si encertàvem o no, vàrem demanar el
dictamen al Consell Consultiu i ens va dir el Consell Consultiu
que ens equivocàvem, que ens quedàvem curts, que havíem
d’aplicar la Llei electoral dels consells en la part que la llei
regula, a veure si ho dic bé, la part d’incompatibilitats, articles
4 i 5, i això era intocable. I això provocava tota una sèrie de
qüestions que la diputada ho ha dit, la llei aquesta s’hauria de...,
fins i tot... jo a l’informe no ho he dit. He dit les repercussions,
però és que la llei s’hauria també de millorar en la seva
redacció i no només que sigui un dictamen del Consell
Consultiu, sinó que sigui la mateixa llei que s’autoapliqui, i que
digui que ella mateixa també s’aplica en un àmbit que
pensàvem que no s’aplicava. Vull dir que va ser com descobrir
coses i notes, derivat de la pròpia naturalesa nostra.

I després, com bé ha dit el Sr. Font, per les competències.
Les tenim tan diferents, però és que clar, això també coses que
només tenim nosaltres que són molt bones i cap altre consell
se’n pot aprofitar. Nosaltres tenim policia a les nostres ordres
i cap altre consell té policia, clar, perquè som un ajuntament.
Vull dir que jo també som conscient d’altres competències que
ningú no pot exercir. Això sí, a l’hora per exemple d’executar
actes administratius tenint la policia al teu ordre, al teu càrrec,
no has de demanar el suport que te’l poden donar o no. Vull dir
que hi ha les coses..., no és el mateix a l’hora d’executar
matèria urbanística. Hi ha històries que tenim sent a la vegada
ajuntament i consell, tens altres capacitats, aquesta sí.

Però en tota la resta tenim una sèrie de dificultats que es
plantegen a vegades irresolubles o a vegades que m’han
preguntat, on és l’ajuntament? No, és que és la mateixa
persona, que els càrrecs són dobles i s’executen per la mateixa
persona. Vull dir que efectivament, la iniciativa hauria de ser
doble, hauria de ser iniciativa, si aquesta casa ho fa, iniciativa
des d’aquí al Parlament balear, perquè a la vegada demani a les
Corts si té a bé modificar la Llei electoral estatal, amb la
visibilitat de Formentera amb una regla a l’exposició de motius
i aquesta regla. I després la Llei electoral dels consells insulars,
que tingués en compte algunes prevencions i algunes millores
respecte de Formentera, en paral·lel a la Llei de consells, si la
Llei de consells s’aprova.

Ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Navarro. Ara pertocarien els torns de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Com que som a una ponència d’estudi, crec que
l’important és escoltar els experts que ens il·lustren sobre la
complexitat d’aquestes qüestions. I per tant, no en faré ús. ç

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Morrás, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra Presidenta. Sr. Navarro, gràcies pels seus
aclariments. Ara li demanaria l’opinió més com a secretari, més
pràctica de tota la situació i perquè parlam del que suposa per
a la institució per la doble condició de regidor, regidora,
conseller, consellera. Bé, i quant al més pràctic, perquè quant
als viatges sí que ho ha dit, ha dit que es complica quan ha de
ser a un lloc i a un altre a la vegada, però segur que hi ha
moltes més coses pràctiques, que des de la seva perspectiva de
secretari de la institució, que per coses més del dia a dia de la
gestió del que suposa tenir dues competències..., no dues
competències com a duplicades, les del consell i les de
l’ajuntament, segur que n’hi ha, i segur que té la seva opinió
personal, ja des del punt de vista més pràctic sobre el que
podria suposar posar un límit de persones al front..., o sigui
electes al front de la institució d’una manera permanent.

Bé, el que es tracta de deixar-ho a 13, o deixar-ho en 17. Bé
el que sigui. Però què suposaria des del seu punt de vista més
pràctic aquest límit? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No gràcies. Nosaltres no farem més preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Font, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li ho agraesc, però no faré cap intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula la diputada Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, jo tampoc en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la diputada Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Presidenta. Simplement, novament donar les
gràcies al Sr. Navarro per haver respost aquestes darreres
preguntes. I res, crec que a partir d’ara amb la intervenció del
Sr. Blasco acabarem d’aclarir més aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Tarrés per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, però tampoc no farem ús de la
paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I per concloure aquesta primera
compareixença, en torn de contrarèplica té la paraula el Sr.
Navarro Sánchez.

EL SR. SECRETARI HABILITAT NACIONAL DEL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I PROFESSOR
ASSOCIAT DE DRET ADMINISTRATIU DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Àngel Navarro
i Sánchez):

Gràcies. Bé, els agraesc també a tots. Contestaré, seré
potser en coses que es consideren potser difícilment possibles
vistes des de..., aquí ens enfrontam, i hi fem front sempre de la
millor manera que sabem, i a vegades potser no és amb una
nota excel·lent i notable, com a mínim intentam aprovar les
coses i fer-ho el millor que sabem, idò a diferència dels altres
consells, com he dit amb la qüestió, per exemple, de la policia,
tenim competències que són molt del dia a dia, molt del dia a
dia i com bé ha dit el Sr. Font, quan era batle de Sa Pobla, que
apropen més que ningú la corporació a la ciutadania, i això
també és molt important, perquè el consell insular és
l’administració natural de Formentera. 

A nosaltres se’ns demana tot, i clar, gestionam
competències que poden ser d’una rellevància jurídica, d’una
excelsitud, d’una consideració com els altres consells, i després
tenim les competències, potser més pedestres, molts menys...,
però efectives, i que la gent les te demana com un ajuntament,
i això amb unes xifres molt petites d’electes seria difícilment
gestionable. Sobretot també perquè els mateixos grups del
govern i de l’oposició, amb unes quantitats molt, molt petites,
no seria possible l’exercici de les seves funcions, tant en el
govern com en l’oposició, amb unes xifres més petits, i sobretot
comparant-ho amb la resta d’Espanya, on resulta que seria
exactament al revés; és en l’escala municipal on les
competències han de tenir unes xifres no equivocades sinó les
correctes, que serien potser, tal volta, les de la Llei de règim
electoral general, que en principi són àmplies,
considerablement àmplies.

Després ja, quan arriba a més de 20.000 habitants, ja van
baixant, 21 i ja després 25, però a les Balears avui per avui la
ciutat d’Eivissa va estar a punt d’arribar-hi però va faltar una
mica de població i es va quedar en 21; va estar a punt de tenir
50.000 habitants, i avui per avui són Palma, Calvià i ja...;
Eivissa no hi va arribar a tenir-ne 50.000 perquè no sé què va
passar amb el cens i no va arribar a tenir-ne 25, i clar, vull dir
que amb unes xifres molt petites difícilment..., i això ho saben
bé i jo ho he patit estant de secretari de l’àrea d’Urbanisme i
Ordenació del Territori del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, quan els consellers i a la vegada diputats eren a
Mallorca, jo m’he trobat dies en què ningú no podia firmar,
excepte Pilar Costa com a presidenta, que per això va renunciar
a la condició de diputada, per gestionar les dues illes amb la
presència física d’ella a Eivissa o a Formentera. Bé, idò això és
una pista que demostrava que amb unes xifres molt, molt
petites tens aquestes dificultats.

Que a vegades potser tenir més gent és més complex, la
convocatòria de més gent, més documentació?, bé, el poble és
així, és la representació que tenim. Potser un òrgan més petit és
més executiu i més ràpid, d’acord, no dic que no, però
tampoc..., hi ha més claredat, hi ha més gent, hi ha més
opinions i el poble està millor representant amb una xifra més
alta, i sobretot en l’escaló municipal, i com que aquí escaló
municipal i insular se superposen, idò no està malament que es
mantingués la xifra segurament conformement al sistema
poblacional, que és al cap i a la fi el que han tengut Ceuta i
Melilla, entre 50.000 i 100.000 habitants, 25; bé, ja és una xifra
important. I ara ja segurament els deixaran tenir no electes i ja
tendran el que voldran, fins i tot ja es podrà sumar i més. Que
aquí potser no es pot no electes per la sentència aquesta del
Constitucional?, bé, idò ja tenim bastant a tenir els electes
directament; que millor elecció que els electes d’un poble. 

I després de les competències, clar, tenim competències
difícilment pensables en altres consells insulars, com per
exemple les guarderies; vull dir que les guarderies, les escoletes
es gestionen per aquesta casa, com un ajuntament. El Consell
Insular d’Eivissa i Formentera les va començar a tenir i jo
record que em preguntaven des de Mallorca, des de Menorca,
com és possible que el consell insular tengui guarderies; bé, va
ser una decisió en el seu moment, el consell insular les va crear
perquè hi havia una necessitat, que els ajuntaments no les
creaven, i el consell insular ho va crear. Com a Menorca tenien
altres competències, gestionaven la realitat de l’illa. És així,
cada illa té una singularitat, les seves particularitats i el seu
tarannà, i les competències i la realitat geogràfica no són les
mateixes.

Ja està. Moltes gràcies i benvinguts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Navarro. Agraïm la seva compareixença
i el convidam a quedar, si així ho desitja, a la següent
compareixença d’aquesta comissió.

Tenint en compte l’hora que és, ara mateix falta un quart
per la una, tenint en compte que hem de superar aquesta doble
o triple insularitat alguns diputats que som aquí, els proposaria,
si tothom hi està d’acord, fer un recés de cinc minutets per
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poder... bé, descansar una mica i agafar amb més força la
següent compareixença. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió després
d’aquest recés una mica més flexible de cinc minuts.

A continuació passam a la compareixença del Sr. Avel·lí
Blasco i Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la
Universitat de les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Blasco i
Esteve per fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Avel·lí
Blasco i Esteve):

Bon dia i abans de tot moltes gràcies al Parlament i al
consell insular per haver-me convidat, crec de manera
immerescuda. Vull dir ja des del començament que crec que a
mi em paguen per donar idees i vinc amb la sana intenció de
donar simplement algunes idees alternatives a les que s’han dit
fins ara, és a dir, perquè per repetir el mateix del que ha dit
Àngel Navarro molt bé, i reconeixent que és el major expert del
món en el tema de Formentera...

(Algunes rialles i remor de veus)

...bé, del món i de l’univers, eh?, idò reconeixent això jo
m’atreviré a dir algunes coses alternatives o fórmules
alternatives.

El primer que he de dir, a veure, aquesta fórmula que
s’acaba de proposar i que és als escrits que m’he llegit aquests
dies a mi em sembla absolutament viable, des del punt de vista
jurídic; la fórmula recordin que consisteix fonamentalment en
una modificació de la LOREG, la Llei Orgànica del Regim
Electoral General, per introduir una reforma a un article, parla
d’una disposició addicional específica per a Formentera,
regulant el tema del nombre i Àngel ha dit y algunas otras
cosillas o algun... no sé com ho has dit, no has dit quines són,
però ja denota que hi ha més coses que el tema de la
composició, que no hem d’oblidar aquest tema, no?

Aquesta fórmula és una fórmula totalment viable, correcta
des del punt de vista jurídic, però com qualsevol fórmula té
avantatges i té inconvenients, i crec que hem de ser conscients
i sobretot vostès que són el Parlament, perquè passa
necessàriament pel Parlament de les Illes Balears que hauria de
fer una proposta al Parlament estatal, a les Corts Generals, etc.

Avantatges? La seguretat jurídica, ningú no diria res si les
Corts aprovessin una llei orgànica de modificació de la LOREG
per incloure aquesta disposició addicional, cap problema. Però
inconvenients? Com que ja els avantatges se saben, passaré al
que jo veig d’inconvenients.

Primer, alerta, es tracta de modificar una llei orgànica, han
d’anar vostès, és a dir el Parlament de les Illes Balears ha
d’anar a Madrid, a les Corts i ha d’aconseguir per tant que hi

hagi una majoria suficient per modificar una llei orgànica que
necessita 176 vots, majoria absoluta, per si no ho saben, és a
dir, no n’hi ha prou amb majoria simple, una llei orgànica
necessita majoria absoluta, bé, ja costa un poc, no? Modificar
una llei orgànica.

Però segon, ja entro en temes més...

(Se sent el xiulet d’un micròfon)

Passa alguna cosa?... no, d’acord.

Ja entro en temes més de fons, dels inconvenients, el primer
és la dificultat d’aconseguir que el Congrés i el Senat...

Segon inconvenient: jo crec que això només solucionaria un
dels problemes que té el Consell Insular de Formentera que és
el tema del nombre, però no solucionaria la resta, hi ha molts
més temes que han sortit en l’exposició d’Àngel Navarro...
aquesta confusió que existeix de règim jurídic, d’actuació,
d’identitats, etc., i per tant, amb això canviaria només el
nombre que, en comptes de 17 serien 13 o serien 19 o serien el
que fossin, o la fórmula que es designés, però la resta de
problemes no es resoldrien.

I jo crec que hem de ser una mica més agosarats i una mica
més ambiciosos i intentar ja que es fa una iniciativa legislativa,
perquè aquí tot passa per modificar alguna llei o dictar alguna
llei, ja ho veuran al final, crec que hem de ser més agosarats,
més atrevits i intentar resoldre més problemes.

I tercer inconvenient que no és inconvenient, és una
reflexió, jo crec que aquesta proposta no segueix la línia
iniciada per l’Estatut d’Autonomia de 2007, per la reforma del
2007.

Quina va ser la línia? Jo no sé si la intervenció de Jaume
Font abans anava per aquí. La línia va ser, a instància de
Formentera, i això va ser... justament jo formava part de la
comissió d’experts que va crear Presidència del Govern,
presidida per la vicepresidenta del Govern en aquell moment,
en representació de distintes illes i distints partits, així prou
plural, deu persones, a més de la presidenta, i quan vam
començar a treballar encara no es parlava del Consell Insular de
Formentera, va ser just durant tot un any que vam estar
discutint un primer esborrany per presentar al Parlament, quan
des de Formentera, i recordo molt bé el diputat, no el nom però
sí físicament, la persona...

(Remor de veus)

... Mayans, que va començar a lluitar dient “nosaltres volem
també consell”, fins al punt que a un moment donat la comissió
d’experts vam dir, bé, hem d’incorporar també el Consell de
Formentera, ja no parlem del Consell d’Eivissa i Formentera,
que es parlava al començament, sinó del Consell d’Eivissa i del
Consell de Formentera, quatre en comptes de tres.

Jo crec que aquí la reforma de l’Estatut va ser atrevida,
perquè la idea jo sempre l’he interpretada com que l’illa de
Formentera pujava de categoria, pujava d’ajuntament a consell
perquè era el que volien, tenir les competències de consell,
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sense perdre les d’ajuntament, i, per tant, per exemple deixar
d’estar sotmesos a la tutela administrativa que feia el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera amb seu a Eivissa. Perquè no
oblidem que els ajuntaments, en molts de temes estan sotmesos
a aprovacions, o autoritzacions d’una administració que se sol
dir de tutela, no ho interpretin en sentit dolent, en llenguatge
administratiu es diu així, per exemple l’aprovació definitiva
dels plans d’urbanisme s’enviaven al consell insular, no ho feia
a l’ajuntament, perquè així era la legislació.

Llavors, ho torn a dir, crec que el que es va intentar fer el
2007 és pujar de categoria i convertir l’ajuntament en consell.
I per tant, que tingués més competències sense perdre les
d’ajuntament perquè evidentment només hi havia un
ajuntament. Per tant, sumam competències, les del consell, per
una banda, les d’ajuntament, que ja tenia, per una altra.
Llavors, el que passa és que ara intentaré explicar el que jo crec
que és l’origen de tot el problema i la confusió, es van topar
amb què es podia arribar fins on es podia arribar, no es podia
suprimir sense més l’ajuntament, per què? Perquè la
Constitució diu que els ajuntaments tenen autonomia
constitucionalment garantida, article 137, etc. I d’aquí aquesta
fórmula que es diu que els components són els regidors de
l’Ajuntament de Formentera. I ara hi tornaré.

Per tant, jo crec que en el 2016 es fa això, just després a
final d’any s’edita la Llei 6/2007, que després analitzaré un
poc, i la meva tesi és que en aquella llei l’ajuntament
desapareix, senyors, l’ajuntament desapareix, no queda
pràcticament res de l’ajuntament. Només la fase d’elecció dels
components del consell, aquí sí que actua com ajuntament, o
millor dit se li aplica la normativa aplicable als ajuntaments,
però a partir d’aquí tot és consell i tot el que fa és consell. I ara
intentaré entrar en la llei del 2007. I jo crec que arribats a això,
això va ser el 2007, han passat 10 anys i ara toca donar una
passa més, jo crec que toca donar una passa més. I per tant,
apostar ja en aquesta línia iniciada en la reforma del 2007 de
considerar-ho consell només, fins i tot quant al nombre de
components. El que passa és que ja veuran que tinc alguns
dubtes evidentment, però també tinc algunes idees. 

Per tant, jo ara dit això, el que diria de la fórmula 1 que és
la que ha explicat l’anterior ponent, els inconvenients que ha
dit, aquests tres, ara començo a explicar perquè anem ja
malament de temps, el que seria..., no dic una proposta ni res
que s’hi assembli, mai gosaria fer-li una proposta al Parlament.
Són idees perquè vostès s’ho pensin, per tant, vull fer només de
predicador.

Punt primer, quin és el problema d’on vénen tota la resta de
problemes? Que l’Estatut té una frase en el 63.2 que és
diabòlica i que en aquell moment no es va pensar massa, perquè
el 63 parla dels òrgans dels consells, i a l’1 diu que els òrgans
necessaris dels consells de Mallorca, Menorca i Eivissa són ple,
president, consell executiu, tal, tal. 2 i ara ve, “en el cas del
Consell Insular de Formentera”, parla de Consell Insular de
Formentera, que l’ha creat dos articles abans, dos articles abans
es parla dels Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, 4 consells; i diu el 63: “en el cas del Consell
Insular de Formentera, que està integrat pels regidors de
l’Ajuntament de Formentera, no és preceptiva l’existència de
consell executiu”. La Llei de consells insulars, o una llei

específica, pot establir singularitats de règim jurídic i
d’organització pròpies per al Consell Insular de Formentera.
Molt bé.

Jo crec que aquesta frase “que el Consell Insular de
Formentera està integrat pels regidors de l’Ajuntament de
Formentera” és la que ens crea tots els problemes, si no hi fos
aquesta ara segurament no hauríem fet aquesta sessió. Vostès
haurien canviat la Llei de consells insulars, o millor dit, la Llei
electoral de consells insulars, la de 2009, haurien dit que el
Consell de Formentera té tants i punt, perquè la Llei electoral
dels consells pot dir perfectament quants membres composen
el consell. I tercer, no crec que sigui indispensable que tots
tinguin el mateix nombre, no passaria res si a Formentera, per
raó de la seva especificitat, digués 17 mentre que Eivissa en té
només 13 i sembla que basten, que són suficients, per què?
Perquè allà és una estructura supramunicipal, mentre que aquí
tot s’ajunta i té una doble font de competències, d’acord? Les
insulars i les municipals.

Llavors jo crec que aquesta frase és la que ens trastorna, i
dic que és una frase desafortunada, i deixi’m que ho comenti un
poquet, perquè si no les coses de vegades no s’entenen; és
desafortunada perquè clar, ara ens està condicionant molt i
sembla que es podria fer una interpretació quan un es troba
aquest problema és un jurista, fa diferents interpretacions, però
ha de fer la interpretació que encaixi, el que se’n diu
interpretació sistemàtica, que les diferents peces encaixin. I
llavors resulta que si fem una interpretació purament literal que
això no es pot moure, és a dir, que els membres del consell
insular són sempre regidors i han d’entrar al consell com a
regidors, per tant, que la fase inicial, això és clarament
incompatible amb el que diu a continuació el mateix article,
que és: “en el Consell Insular de Formentera no és preceptiva
l’existència del consell executiu”. Què vol dir això? Ángel
Navarro ho ha dit, és potestatiu. Per tant, si és potestatiu jo tinc
molt clar que es pot implementar, es pot implantar amb la
fórmula consell executiu. Això sí, s’ha d’implantar mitjançant
una norma amb rang de llei, no es pot implantar pel reglament
orgànic del consell, hauria de ser una llei i al final contaré
quines serien les vies que jo trob.

Per tant, aquí en el mateix paràgraf, o apartat, el 63.2,
veiem dues coses que semblen contradictòries: per una banda,
que digui que els components del consell són els regidors, diu
que “està integrat”, està, d’acord?, i per altra, que admeti, com
a perfectament legítima, la fórmula de consell executiu. Jo vull
recordar una cosa que és molt elemental, que la fórmula de
consell executiu, el fonamental és que el president nomena
consellers, membres del consell executiu, no del ple, de manera
lliure i per tant, pot nomenar no electes, com hi ha a Mallorca,
Menorca i Eivissa. El ple sempre són electes, punt primer. I
segona dada importantíssima en la fórmula de consell executiu,
tal com està a la Llei de consells insulars, almenys fins ara,
totes les decisions del consell executiu són revisables per un
òrgan representatiu, és a dir, la comissió de govern i de vegades
el ple. I a més, és el ple composat sempre per electes i no entra
cap no electe, per tant, no podem sumar-los, és el ple al final
qui té la darrera paraula i qui té les grans decisions. Vostès
mirin a la Llei del consell insular de 2000 les competències del
plenari i veuran que allà hi és tot.

 



612 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 37 / 7 d'abril de 2017 

Per cert, jo vaig participar en l’elaboració del primer
esborrany d’aquesta llei i vam ser molt curosos d’agafar el que
ja tenien les diputacions provincials i hi ha una gran
coincidència entre les competències del Ple del consell insular
i les competències que tenien les diputacions provincials a la
Llei de bases de règim local d’aquella època, ara hi ha alguna
variació, perquè teníem molts dubtes de si el que fèiem era
legal o no. Bé, legal, vull dir constitucional i estatutari, perquè
l’Estatut no havia canviat; recordin l’Estatut del 83, que era el
que teníem en aquell moment, no teníem el d’ara.

Bé..., per què cont això?, perquè, ja dic, la frase aquesta és
afortunada, però el problema ve d’aquí. Està clar que no ve de
la LOREG, la LOREG no parla de l’Ajuntament de Formentera
en cap moment, parla de Formentera per parlar dels senadors
i no sé què, però no de l’ajuntament, no és un problema que ens
imposi la LOREG, i en definitiva és aquesta fórmula la que
crea tot els problemes, aquesta situació un poc esquizofrènica
a vegades de no saber si estàs actuant com a tal o com a tal, si
ets ajuntament... Jo torno a dir, i ara intentaré demostrar-ho,
que el que hi ha en l’actualitat és un consell, que té
competències dobles -en això no passa res, perquè ho va dir la
llei de 2007, la 6/2007 a la disposició transitòria tercera-, i per
tant té competències que no tenen els altres consells: la policia,
el cementiri, la neteja municipal i mil coses més, totes les que
tenen els municipis, però cap problema, cap problema a tenir
més competències. Ara, això potser justificarà que aquí hi ha
d’haver més gent, etc., però el problema és un altre. 

Per tant és aquesta fórmula del 63.2, la tinc subratllada aquí
al meu Estatut, el Consell Insular de Formentera diu que està
integrat per regidors de l’Ajuntament de Formentera. Abans de
donar la meva interpretació de com crec que es pot salvar
aquesta frase tan literal, i que ja dic que crec que sobra, jo em
demanava aquests dies això d’on va sorgir, per què va sorgir?,
per què es va posar? He repassat els papers que tinc de quan
participava en aquestes coses, la comissió d’experts, a la
comissió d’experts això no hi era, no ho va proposar, va ser la
proposició de llei que van firmar crec que 50 diputats, que van
presentar 50 diputats dels 59 que té el Parlament, per tant hi va
haver un acord majoritari, van presentar una proposició de llei,
pactada, se suposa, si són 50, al Parlament, i tenc els diferents
textos que es van anar aprovant i, bé, suposo que són a la web
del Parlament, les vaig treure d’allà fa anys, i ja és a la primera
versió que presenten aquests 50 diputats, ja hi ha aquesta
fórmula del 63.2. Què ha canviat? 

Podríeu demanar, per favor, que no cridin?, algú podria
demanar que no cridin? Si no jo crido més i... Perdonin, eh?, és
que si no...

D’on crec que ve el problema?, o per què aquesta fórmula?
Idò això té a veure amb la polèmica que hi havia en aquells
anys i que continuam, encara que minvada, polèmica en gran
part doctrinal, en la qual jo he participat bastant, sobre la
naturalesa dels consells, és a dir, si eren entitats locals o eren
entitats autonòmiques; no sé si la coneixen, però aquí hi va
haver una gran polèmica, fins i tot per escrit, en articles
publicats a revistes jurídiques; jo era dels que sempre deia que
els consells són sobretot institucions autonòmiques. Per tant la
llei del Parlament autonòmic pot canviar i convertir el que són
fórmules organitzatives, estructures organitzatives locals, en

altre tipus d’estructures; per tant podia crear... això justificarà
la creació d’un consell executiu de no electes, total o parcial,
no fa falta que siguin tots, però això és el que justificava. És a
dir, si el consell és una institució de la comunitat autònoma, la
comunitat autònoma, mitjançant, a través de la seva potestat
legislativa, pot configurar, pot modelar, pot dissenyar aquesta
institució, perquè si no de què em serveix? Si jo he de seguir
amb la fórmula de les diputacions provincials no em serveix de
res, i per això ens vam atrevir a donar aquesta passa, que el
Parlament sobretot va seguir, va tenir el valor l’any 2000 de dir
endavant malgrat els dubtes que tots teníem, i que al final el
Tribunal Constitucional ha declarat -encara que, clar, amb
qualque vot particular- ha declarat que és correcta, que és
conforme a l’Estatut i a la Constitució, d’acord?

El problema d’on crec que venia?, la frase del 63.2 referida
al consell insular? Jo crec que venia del fet que dos articles
abans, el 61.3, ara diu: “Els consells insulars també són
institucions de la comunitat autònoma”, “també”. Què vol dir
“també”?, vol dir que són institucions però són altra cosa més,
és a dir, se suposa que entitats locals. Bé, per si no ho saben,
aquest “també” el van afegir a Madrid, no va sortir del
Parlament d’aquí; no era a la comissió d’experts, no era en el
que va aprovar el Parlament després de tota la tramitació, el
que va aprovar el Parlament deia “els consells són institucions
de la comunitat autònoma”, que no volia dir que no fossin
locals, perquè això ho diu la legislació local, en el seu cas, però
nosaltres volíem enfortir el caràcter institucional, però des de
Madrid es van veure obligats a posar un “també” que ara
distorsiona un poc. 

Llavors, com que..., el “també”, ja dic, està afegit de
Madrid, però el 63.2 ja ve de la proposició de llei dels 50
diputats des del primer moment i no es toca. Què passava, crec
jo, en aquell moment?, i potser el Sr. Font que hi era present
em pot corregir; bé, idò que evidentment si els consells eren
institucions de la comunitat autònoma i no es parlava del
“també”, feia por, feia molta por dir que el Consell de
Formentera era un consell insular, i llavors es va arribar com a
una fórmula mixta; quina és la fórmula mixta?, es diu que és
consell insular però que està integrat per regidors de
l’ajuntament, que era una manera de dir..., bé, són ells però són
consell, són els mateixos però són consell. Per tant crec que
aquest és el sentit inicial. Però, clar, aquest sentit inicial a la
proposició de llei, quan comença la discussió al parlament
d’aquí ja té un poc menys de sentit quan acaba la discussió,
perquè ja no és tan necessari, si també són...; si el “també” hi
hagués estat des del començament segurament aquesta frase
igual no hi hauria estat, no ho sé, però no era tan necessària,
perquè el que hi havia era por i dubtes jurídics sobre si ens
estàvem passant, o s’estaven passant, etc., etc.

Per tant jo crec que el tema ve d’aquí, però torno a dir que
en el 63.2 hi ha una contradicció interna entre una part del
paràgraf i la següent: per una banda diu que està format per
regidors però, per l’altra, et diu que hi pot haver -llegim en
positiu- hi pot haver consell executiu, consell executiu se
suposa semblant al que hi ha als altres, és a dir, un consell
executiu controlat en definitiva per un òrgan format per electes,
no ho oblidem, que el consell executiu no fa el que vol, sinó
que contra els seus actes hi cap un recurs d’alçada actualment
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davant la Comissió de Govern que és representativa, d’acord?
Bé, i que el plenari té totes les...

Per tant... jo crec que aquí hi ha els problemes. Fixin-se -
suposo que ja ha quedat clar- que jo tenc molt clar que aquest
consell pot adoptar fórmules, pot implementar fórmules de
consell executiu mitjançant la llei corresponent, no hi vegi cap
problema, perquè ho diu, que es formuli en negatiu, “no és
preceptiu”, la lectura és, i l’ha feta n’Àngel correctament, és
que és potestatiu, i per tant si és potestatiu ens escapam
completament de les fórmules locals, i fixin-se en la
jurisprudència i les cites que ha fet a la part darrera Àngel
Navarro, com aquesta sentència de la magistrada Encarna
Roca, de fa dos anys, relativa a la junta de govern local de les
grans ciutats i que ha dit que no hi pot haver no electes en la
junta de govern local. Vull dir que els tribunals, fins i tot el
Constitucional està erre que erre, que no hi caben els no electes
en òrgans de gestió, fonamentalment, perquè no és en el
plenari, no parlam del plenari, parlam d’òrgans executius, en
definitiva, i, per tant, bé, encara ens ho posa més complicat, és
a dir, anar per la via municipal doncs no du... crec que no du
enlloc, bé.

Torno a la frase famosa i ara intento... interpretar-la. Per
interpretar-la començaré pel... abans de donar el que per a mi
pot significar o com la podem superar, jo el que torno a dir és
una cosa que he dit fa un moment, per veure que ens condueix
a un absurd, és a dir, que la situació actual ens condueix a un
absurd i, per tant, les fórmules... les que abunden a la situació
actual ens condueixen al final a mantenir aquesta situació, jo
l’he anomenada abans, esquizofrènica, no?, de vegades.

Primer, què va passar..., ara tornaré a Formentera, però què
va passar amb les set comunitats autònomes que van
substituir..., que eren uniprovincials, que van substituir a la
província corresponent la Rioja, Cantàbria, Astúries, Múrcia,
Balears i no sé quina més?, en fi, què va passar en aquestes
comunitats?, Astúries, sí l’he citada. Molt senzill, la diputació
provincial i tots els seus òrgans desapareixen i al seu lloc
apareix la comunitat autònoma i la comunitat autònoma se
subsumeix per complet en la posició de la diputació provincial,
tot passa de la comunitat autònoma a la diputació provincial. 

I ara a això i ho cita un dels informes de..., molt
correctament, d’Àngel Navarro, la Llei del procés autonòmic
de 1983, la famosa LOAPA després de la retallada que li va fer
el Tribunal Constitucional, però continua quedant l’article 9
que es diu: Efectos de la Constitución de comunidades
autónomas uniprovinciales. 

Quins són els efectes?, diu: las comunidades autónomas
uniprovinciales que se constituya, aquestes eren, la diputación
provincial quedará integrada en ellas, és la diputació la que
s’integra en la comunitat autònoma, no la comunitat autònoma
la que s’integra en la diputació. I què vol dir aquesta
integració? I ara vénen quatre o cinc punts.

Bé, idò que això passa a ser allò altre i tot el que té això, la
diputació provincial, passa aquí, mitjans humans, mitjans
materials, béns, patrimoni, etc., relacions jurídiques, deutes a
favor i en contra, etc., competències, tot passa, i així es diu a
l’article 9, i diu: “la administración provincial” -o sigui els

òrgans- “quedará totalmente integrada en la administración
autonómica”, se substitueix. “La comunidad autónoma
además de las competencias que le correspondan según su
estatuto”, és a dir, com a comunitat, diu: “asumirá la plenitud
de las competencias que le correspondan a la diputación
provincial”. Per tant, les competències també passen, és a dir,
la possibilitat d’actuar i l’obligació d’actuar, competències,
facultats ve a ser el mateix, ara no entraré a això, “de la
comunidad autónoma -diu- se subrogará en las relaciones
jurídicas que tenía la diputación provincial”, tot passa.

Què li passa a l’anterior diputació provincial? Desapareix,
i ho diu el punt a), el punt 1, lletra a), l’he botat
intencionadament, dice: “una vez constituidos los órganos de
la comunidad autónoma quedarán disueltos de pleno
derecho”, repetesc: quedarán disueltos de pleno derecho los
órganos políticos de la diputación, o sigui, el plenari la
comissió de govern o com es digués en aquell moment, les
comissions informatives, el president, el vicepresident, etc. Per
tant, desapareix la diputació per complet i se substitueix...

Què va passar aquí a les Illes amb Formentera? Idò aquí a
les Illes hi ha una llei quasi calcada, fins i tot prou més explícita
que és la llei que tantes vegades ha citat Àngel Navarro, la
6/2007 en una disposició transitòria tercera que es diu... ho tinc
en castellà: medidas urgentes de gobierno, administración y
régimen jurídico del municipio de la isla de Formentera. I
comença dient: “Hasta que entre en vigor la normativa
específica que regule el régimen insular del Consell de
Formentera a que se refieren los artículos 63.2 y 68 -63.2 és
el que estem citant i 68 ve del mateix, encara que no parla de
regidors- diu: “el consell insular actúa como un ente con
personalidad jurídica única, -ja no són dos, és u- propia y
plena asumiendo íntegramente las competencias y las
potestades que correspondan al Ayuntamiento de
Formentera.”

És a dir, el nou consell assumeix el que... les competències
que tenia el consell i les potestats, no a l’inrevés, no és
l’ajuntament... no sé si ho he dit bé, no és l’ajuntament qui
assumeix les competències del consell, sinó el consell qui
assumeix les competències de l’ajuntament perquè el que hi ha
a partir d’aquest moment és el consell, no l’ajuntament, per
això ja he dit fa una estona que l’ajuntament ha desaparegut, no
parlem més de l’ajuntament de Formentera. 

L’únic que tenim fins ara és que per escollir, per elegir els
membres del consell que formen el plenari s’ha de seguir la
legislació electoral municipal, això sí que... fins aquí hi és. Per
tant, no és que m’oblidi d’això.

Bé, i punt 2, d’aquesta disposició tercera, el que deia aquell
article de la Llei del proceso autonómico, ho diu, però molt
millor: “a los efectos de lo establecido en el apartado
anterior” -això d’assumir íntegrament les competències i la
potestat de l’ajuntament, diu: “se aplican las siguientes reglas:
a) Los órganos del ayuntamiento de Formentera, de
l’ajuntament, quedan integrados en la estructura
administrativa del consell insular”, per tant desapareixen, si
queden integrades desapareixen, ara el que hi ha és un plenari
del consell, no un plenari de l’ajuntament, ara el que hi ha és un
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president del consell, no em parlin del batlle, per favor!, perquè
no existeix, ho sento perquè perden la seva doble naturalesa...

(Algunes rialles i remor de veus)

...i els estic retallant... no li retallo competències, les
competències les té sumades, les del president del consell i les
de batlle, però és president del consell, no batlle, perquè el
batlle s’ha dissolt com deia molt bé la Llei de procés
autonòmic.

b), diu: “los recursos económicos del ayuntamiento quedan
integrados en la hacienda del consell insular; c) los bienes y
demás derechos reales del ayuntamiento se integran en el
patromonio del consell insular; d), el personal del
ayuntamiento queda integrado en el consell insular,...bé, i
alguna cosa més.

És a dir, crec que faig el paral·lelisme del que va passar a
les comunitats autònomes uniprovincials amb el que ha passat
aquí. Per tant, ara el que tenim és només consell insular, que té,
això sí, una doble font de competències, les que li vénen com
a consell insular de tota la legislació específica i sectorial que
de vegades anomena el consell insular corresponent, fins i tot
lleis sectorials quan la Llei de carreteres diu: “el consell
insular” idò evidentment s’aplica a Formentera i després les
que li vénen de la legislació local com a ajuntament i té
efectivament aquestes competències que no tenen els altres
consells, de cementeri, neteja, guarderia... bé, guarderia no sé
d’on ve, però en fi queda clar el tema, no? Per tant, primer
aquest punt. 

Segon punt, en relació amb el que he contat abans, si ja
realment, o sigui aquella justificació que hi havia en el moment
que es va adoptar aquesta fórmula... després quan l’estatut va
ser aprovat a Madrid ens varen incloure allò de també i ja
queda més clar que els consells tenen la doble naturalesa, idò
ja no cal parlar que, a més a més, és un ajuntament perquè ja té
una naturalesa local com a consell, naturalesa local quant a les
competències, per exemple, i a les obligacions i als deures o a
les facultats que obliguen a actuar, no?

I després, un tema molt interessant que ja hem plantejat, va
ser sorprenent efectivament que el Consell Consultiu al seu
dictamen 29/2015 digués quan li varen preguntar des d’aquí
quines incompatibilitats tenien els membres, etc., va dir que
s’aplicaven les del consell insular, els membres del consell
insular, els consellers exercien de membres no del consell
executiu, sinó membres del consell...

Fixin-se, està dient que els membres del consell insular són
consellers insulars, (...) bé, no només després de la seva
elecció, de ser elegits, com ens podia semblar, o sigui a partir
del moment en què prenen possessió, diu, es converteixen
automàticament en consellers, una mena de transsubstanciació
per... no, no, no, és que abans també a l’hora de presentar-se a
l’elecció les incompatibilitats que se li apliquen ha dit el
consell executiu... que ja se li apliquen. Per tant, abans d’aquest
moment de la transsubstanciació. 

Per tant, jo dic..., bé, el dictamen he de reconèixer que no
és molt fonamental, li manca un poquet de fonamentació, no se

sap ben bé per què diu això, ho diu, però són aquestes decisions
de vegades... semblen un poc voluntaristes i no s’expliquen
massa, no?, però jo dic: bé, però crec que està en la bona pista,
crec que està en la bona pista perquè al final el consell..., jo
crec que el Consell Consultiu el que diu és que no té sentit si el
que... si l’elecció és realment per ser consellers al final, en
definitiva, idò apliquem les incompatibilitats dels consellers, i
no les dels regidors.

Bé, per tant, són arguments per veure que amb la
interpretació que fem del 63.2, com que ens obliga a continuar
indefugiblement, in aeternum mentre no canviïn l’Estatut ens
obliga a continuar, idò crec que hem de començar a pensar en
alternatives, no dic... si la meva és la correcta, però hem de
pensar en alternatives i en teoritzar.

Com és que jo crec que es pot saltar, botar per damunt
d’això o fent una interpretació que a mi em sembla... discutible,
però és l’única que trobo. Mirin, crec que la frase aquesta del
63.2 que diu que el consell d’aquí està integrat pels regidors de
l’Ajuntament de Formentera és una disposició transitòria, que
encaixa exactament amb el que diu molt més endavant la
disposició transitòria setena, tres de l’Estatut, no sé si en són
conscients.

En la transitòria setena de l’Estatut es torna a dir el mateix,
però estan pensant només en la primera elecció, posterior...
posterior a l’Estatut, no en les següents, diu, fixin-se, si el tenen
és la transitòria setena, tres, diu: “un cop s’hagin celebrat,
vigent aquest estatut”, o sigui a partir de l’entrada en vigor,
vigent, no?, “un cop s’hagin celebrat vigent aquest estatut les
eleccions locals corresponents”, locals, “en el termini de 45
dies s’ha de constituir el Consell Insular de Formentera”, que
era quan es creava realment, i ara torna a dir: “que ha d’estar
integrat pels regidors que hagin estat elegits en les eleccions a
l’Ajuntament de Formentera”, torna repetir amb petites
variacions la fórmula dels regidors, etc.

La fórmula és pràcticament semblant, però aquí està
referida correctament a les primeres eleccions, poden ser les
primeres, poden ser les segones, però vull dir la idea que això
és transitori, que no és indefinit. Ho torno a dir: transitòria
setena, tres, és clau.

I llavors crec que podem fer, tinc els meus dubtes, eh?, no
es pensin que això... el dret no són matemàtiques, però que
podem fer una interpretació del 63.2 i la famosa frase, posar-la
en connexió amb la transitòria setena, tres, i entenent... aquí un
petit salt, que això realment està pensant en la transitòria
setena, pensat per un període... no dic només per les primeres
eleccions, per un període temporal, però no per sempre més,
que no ens obliga per a tota la vida o sense canviar l’Estatut, és
a dir, dit en positiu, que, sense canviar l’Estatut, a través de la
llei corresponent -i ara parlaré d’això per acabar-, crec que
podem retocar aquesta fórmula amb aquesta interpretació que...
si algú ara em diu que és infumable diré: idò en fi..., no tinc
arguments per dir que no, és a dir... això.

Però sí que els dic una cosa i m’alegro molt que sigui Jaume
Font aquí, era moltíssim més complicat a l’any 2000 aprovar
una llei de consells amb la fórmula de consell executiu amb no
electes que això que estic dient ara, perquè en aquell moment
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el que mantenia molta gent i fins i tot gent molt assenyada, i per
escrit en articles, etc., juristes d’aquesta comunitat autònoma
molt seriosos, era que aquesta fórmula era inconstitucional,
contrària a la Constitució, perquè ficàvem no electes a dirigir
una entitat de naturalesa local. 

Per tant, aquí hi ha una polèmica que... fa vint anys que
arrossegam. Ja dic, sí, aquí hi ha un petit salt, però ja dic:
escoltin, això no és res comparat amb allò de la llei del 2000,
la Llei de consell insulars del 2000, allà el Parlament va ser
atrevit i, afortunadament, després els anys els ha donat la raó,
el Tribunal Constitucional l’ha beneït, amb algun vot en contra,
vol dir que el tema no és tan clar, però l’ha beneït, bé, era una
majoria prou... hi havia un o dos magistrats que varen fer vot
particular, van votar en contra, però tota la resta, 10 a 2 o...
Lluís Ortega era l’únic...

(Remor de veus)

... i un altre, sí, dos contra la resta que devien ser 10 o 9 en
aquell moment, o sigui per una clara majoria.

Per tant, bé..., torn a dir, per a mi la clau rau a interpretar
això, el 63.2 en relació amb la transitòria i entendre que
efectivament això està pensat en relació, en funció de la
transitòria i que... -el que deia abans-, no té sentit interpretar-la
en si mateixa com a una regla indefinida, no transitòria, sinó
indefinida per sempre més, justament pel que he dit abans,
perquè hi ha una contradicció amb el que diu immediatament
després, que és que es pot crear un consell executiu de no
electes, perquè si són regidors, si és ajuntament no es podria
crear un consell executiu de no electes, que és la fórmula que
s’ha dit a l’article anterior. 

Per tant, aquí hi ha una contradicció, costa un poc veure-la,
no?, però hi ha una contradicció entre les dues coses. Si és un
ajuntament, i ara ens ho està dient la darrera jurisprudència fins
i tot referida a ajuntaments, com el de Barcelona que ja tenien
no electes en el seu òrgan de govern executiu, no en el plenari,
executiu, bé i altres, i Palma, i ara ha arribat una sentència, jo
crec que equivocada, he de dir que... la ponent és de Dret Civil
i.... -si em permeten... això no m’ho gravin, eh?-...

(Algunes rialles)

... i bé, i clar i diuen: no, no, no, una corporació local no pot
tenir no electes... Va, escolti, si el problema no és aquest, el
problema és que per gestionar bé de vegades les competències
tu necessites posar gent experta i eficaç, gerents, etc., però això
sí, que després els seus actes, les seves decisions siguin
revisades per un òrgan de caire representatiu i, per descomptat,
el ple és el ple i és l’òrgan màxim, això no ho tocam; però,
posar gestors?, per què han de ser els mateixos elegits que de
vegades tenen professions que no tenen res a veure en el món
de la gestió, etc., poses al front d’un departament que té un
pressupost tremend..., no dic que sigui impossible, però si no
tens prou gent, idò et pots ajudar de no electes, però bé, això
és... sortir-me del tema que estic comentant.

Per tant, jo crec que el problema del gran obstacle que
tenim amb el 63.2 el podríem resoldre per aquesta via
d’entendre que això està directament connectat a la transitòria

i per tant, té un caire transitori, però no és una regla que s’hagi
d’aplicar indefinidament.

Bé, per acabar, com s’hauria de fer?, i això són simples
idees o suggeriments, més que suggeriments idees que pos
damunt la taula i, en fi, en poden sortir d’altres, etc., allò
important és intentar... A veure, crec que evidentment es
necessita una llei, però una llei del Parlament balear, de les
Illes Balears; ja no estem parlant de modificar la LOREG de
Madrid i d’anar a Madrid, sinó d’una llei.

Quina llei podria ser aquesta? Aquí crec que hi ha dues o
tres possibilitats. Primera: el més lògic -ho ha dit n’Àngel
Navarro- seria reformar ja d’una vegada, que ja toca, la Llei de
consells insulars; fa deu anys que tenim un nou estatut, 2007-
2017, hi ha hagut diferents intents, jo he participat
personalment en diferents esborranys que estan en calaixos de
consellers de Presidència, i fins i tot enguany es va crear una
comissió (...) en la qual participàvem tots dos, la comissió s’ha
esvaït, fa molt que no ens criden... Bé, no ho sé, però primera
hipòtesi, (...) dintre la llei de consells insulars i evidentment a
Formentera se li ha de donar una atenció específica; això pot
ser en un títol específic per a Formentera, això que deia
n’Àngel, si és plurimunicipal o..., encara que no és
indispensable, podria ser que quan es toqui un tema determinat
es digui: “Bé, i en el cas de Formentera no sé què”, d’acord?,
però en fi, hi ha diferents maneres de fer això, no té gaire
problema.

Segona possibilitat: dictar una llei específica per a
Formentera, que és del que parla dues vegades l’Estatut, en el
63.2 i en el 68. Recordin que el 63.2 diu: “La Llei de consells
insulars o una llei específica -les dues hipòtesis que estic
contemplant- pot establir, si escau, singularitats de règim
jurídic i d’organització pròpies per al Consell Insular de
Formentera”. Crec que tant una via com l’altra seria el moment
de regular no només el tema del nombre, que ja al final faré una
petita consideració sobre allò del nombre, no només el tema del
nombre sinó els altres problemes que s’estan presentant quasi
cada dia; n’Àngel Navarro ens n’ha presentat uns quants: que
si per fer això no sé què, resulta que hem de tal, a nosaltres
qui... Clar, és que en haver-hi dues... Per exemple, el tema de
l’aprovació dels plans urbanístics, ja sabem que als plans més
importants l’ajuntament fa l’aprovació inicial i si escau la
provisional, però l’aprovació definitiva la fa el consell; bé,
però, i què passa aquí? Ho ha de fet, perquè si només n’hi ha un
ho ha de fer tot i no té altre..., no tindria sentit enviar el pla al
Govern, això no tindria cap sentit, evidentment aniria contra
l’autonomia, etc., etc. Però aquestes coses crec que han d’estar
regulades i resoltes. Ara algunes d’elles estan en el reglament
orgànic, el que passa és que el reglament es fica amb temes que
no sé si són de reglament, per dir-ho així suaument; és a dir, el
reglament en alguns punts algun dia es trobaran que hi haurà
una impugnació d’algun acte concret, i els diran que el
reglament no té rang normatiu suficient per dir això, això hauria
de ser una llei, és un problema de rang normatiu, es necessita
rang de llei, que sigui una llei, no un reglament, per molt de
reglament orgànic que sigui. Per tant jo quedaria més tranquil
si alguna d’aquestes coses que ara hi ha al reglament
estiguessin en aquesta llei específica o en la Llei de consells en
l’apartat corresponent. Per tant, les dues vies: o bé Llei de
consells global amb una atenció diferenciada per a Formentera
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on toqui, o bé una llei específica... regulant això que diu aquí
el 63.2, règim jurídic i d’organització.

Dins aquesta regulació, sigui quina sigui la via, crec que és
perfectament possible tocar, modificar el nombre d’integrants
del Consell Insular de Formentera, si són 13, si són 17 o si és
una xifra abstracta en funció de no sé què, de la població; crec
que és perfectament possible, perquè ja dic que és aquesta llei,
que a més és un mandat estatutari, l’Estatut diu que s’ha
d’aprovar i que no s’aprova, ni es va per la via de la Llei de
consells ni es va per la via de la llei específica, alguna de les
dues s’hauria de posar en marxa i, per tant, regular també el
nombre de consellers que es decideixi. Jo aquí sí que no
m’atrevesc a dir xifres, jo sóc incapaç de dir què és millor per
a Formentera, si 13, si tal, el que sí crec és que aquí es pot
agafar tant una fórmula fixa, una xifra fixa de 13, 17, els que
siguin, com una fórmula flexible en funció de la població. Què
passaria si aquesta llei específica de Formentera digués que
tendrà el nombre de consellers que li corresponguin o que li
correspondrien aplicant l’article 179 de la LOREG?, és a dir,
regidors, per mantenir els 17 que tenen ara o els que toquin;
seria admissible una fórmula així?, per què no? La llei,
remetre’s a la LOREG, perfectament possible quant al nombre,
ara estic parlant només del nombre. Per tant es pot triar fix, i
aquí sí que crec que es podrien variar els 17 que toquen
actualment amb una altra xifra, o deixar una fórmula flexible
que a més tendria el petit avantatge, la fórmula flexible, que si
algú ens diu alguna cosa respecte de tota aquesta construcció de
dir “no, no, si nosaltres estam seguint el que diu la LOREG”,
perquè remetria al 179 de la LOREG, com ara fa la Llei de
consells insulars, perdó, la Llei electoral de consells insulars,
la de 2009, que, per cert, si evidentment es fes ja una fórmula
fixa s’hauria de modificar, perquè ara remet a la LOREG i
s’hauria de tocar aquest punt que remet a la LOREG.

I..., bé, amb tot això, clar, torn a dir que, tenint jo crec
bastants d’avantatges, també hi ha algun inconvenient en
aquesta fórmula, i m’ha agradat molt la conversa d’abans i el
diàleg. Vostès han posat de relleu, i el ponent, que les normes
electorals no són exactament les mateixes. Vegem, el sistema
electoral és el mateix, aquí ens basam en la fórmula d’Hondt en
totes les eleccions, i això ningú no s’ha atrevit a canviar-ho, i
beneficia a uns i perjudica a altres, no entraré en això, però per
exemple quant a legitimació activa, o passiva fins i tot, aquí
pots elegir, hi pot haver unes diferències entre les municipals
i les insulars. Bé, idò això la Llei electoral potser ho hauria
d’afinar un poc més, això és pot modificar, és una llei del
Parlament, s’aprova per majoria absoluta i punt. Però en tota
aquesta operació s’hauria de tocar, potser, la Llei electoral
dependent de quina fórmula s’adopti i ja està.

Bé, jo acabo amb això perquè no em vull allargar més.
M’ha dit la moderadora, o la presidenta, perdó, que no passés
de les dues i així complesc. Això són idees. Jo també tinc els
meus dubtes, però crec que davant del cul de sac a què hem
arribat, de l’atzucac, crec que es diu tècnicament, a què hem
arribat, callejón sin salida, de mantenir la fórmula actual, per
molt que toquem la LOREG crec que és el moment de donar
una passa més, de regular no només el tema del nombre sinó els
altres petits problemes i tal, i donar-los cobertura normativa
suficient amb una llei; ara hi ha només el reglament, un dia
podem tenir un problema en el sentit que algú impugnarà dient

que el reglament no té rang suficient, i llavors hauran de venir
a corre-cuita... el Parlament haurà de venir a corre-cuita a
aprovar una llei a posteriori per resoldre el problema.

Però, en fi, reconec que aquestes idees o que aquesta
fórmula, o com li vulguin dir, no té la seguretat jurídica que té
la fórmula primera, allò de modificar la LOREG; aquesta sí que
no ofereix cap dubte. Si a la LOREG es fica un article, una
disposició addicional, referida específicament a Formentera,
idò problema resolt però estarem en el mateix, estarem en el
que tenim ara; l’únic que resoldrem potser és si el nombre és tal
o és tal, si aconseguim convèncer Madrid que ens ho posi, no?

Bé, idò jo, presidenta, ja crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Blasco, per la seva exposició.

Procediria ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, que entenc que els portaveus... m’indiquen que
no. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i el Sr. Blasco
i Esteve podrà contestar globalment o individualment, com
consideri més oportú. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Blasco, per la seva
exposició, com sempre és un tema apassionant i complicat i
evidentment les seves idees en aquesta matèria, idò la veritat és
que sempre ens aporta camins diferents que crec que és
interessant.

Només, ràpidament, crec que l’important avui -com he dit
abans- era escoltar els experts, al Sr. Navarro i a vostè, per part
de la comissió i per tant davant tota aquesta informació, a partir
d’aquí fer feina.

Un dubte respecte de l’opció o a quina interpretació faria a
la solució que donava, és clar, en aquest cas qui..., agafant
aquesta opció que vostè exposava, qui convocaria les eleccions
al Consell Insular de Formentera, l’Estat o aniria per una altra
banda? Només aquest dubte... sí, hi ha després moltes qüestions
més, però... seria un dubte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò continuam. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el diputat Sr. Morrás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Blasco, moltes
gràcies també per l’exposició perquè com la del Sr. Navarro
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també ha estat molt bona i molt... aclaridora de moltes coses,
sobretot, per a nosaltres, el que suposa com s’autodestrueix un
ajuntament, no?, s’autodestrueix un ajuntament i es converteix
en un consell. 

Trobem que les compatibilitats i les incompatibilitats que
té el sistema, sembla que té..., té coses dolentes, però té coses
molt bones perquè agafa, pot agafar les coses de les dues parts,
sobretot en el referent a les incompatibilitats dels membres que
passen a ser subjecte passiu en les eleccions, i també que pot
ser la gent... el sufragi actiu, no passiu pot ser també de molta
més gent que essent dels consells, no? Entenem que té les
coses... les dues coses bones i per més coses...

No obstant això, i al fil del que ha dit el Sr. Lafuente, també
tenia el meu dubte de com es despenja, com es desconnecta de
la LOREG el Consell de Formentera si... o sigui, en l’elecció
precisament, o sigui, com pot una llei autonòmica passar per
damunt de la LOREG i posar a convocar eleccions, que seria...
passaria -jo entenc- per la seva fórmula seria la comunitat
autònoma en els seus... com es despenja la comunitat
autònoma, no?, com es desfà de la LOREG.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies per la seva exposició. He de reconèixer que... que
bé, no... no... m’ha obert un... no ho sé, s’ha obert un... un
ventall, una cosa que jo no havia... o sigui... no havíem
contemplat o almanco jo, no n’havíem parlat cap vegada, i ara
em fa... intentava cercar perquè jo no som experta ni en..., vull
dir, que no he... vull dir, no puc parlar, si al principi... no sé si
la porta que obrim és que hi ha d’haver dues eleccions, una a
l’ajuntament i una al consell insular, o que realment, com diuen
els companys, s’entén que l’ajuntament acaba per desaparèixer
i només existeix un consell insular. Això sí que m’agradaria
que quedàs clar, no sé, eh?, tal vegada som jo que no...
m’agradaria això que... no, sí, evidentment quan pogués.

I res més, crec que entre tot això i el que demanin els altres
companys ho anirem aclarint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el
diputat Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Avel·lí Blasco, gràcies, gràcies, jo crec que hi ha una part
d’aquesta història de la comunitat autònoma que sense vostè i

molta gent com vostè, homes i dones del món jurídic..., dels
juristes, no s’hagués pogut escriure, així de clar, i això és així,
(...) les societats, una altra cosa és que...

Vull confirmar el que vostè deia. És evident que, ja no parl
del 2007, sinó parl del 2000, és a dir, la por del 2000 és una
por escènica brutal sobre què serà això, ens llevaran..., un
desastre del Govern, això no pot ser mai que siguem comunitat
autònoma, és clar, i és ben cert i en segons quines declaracions
de tots els partits polítics, no de segons quins, hi va haver
equivocacions importants, i ara tots n’estam orgullosos,
d’aquella llei del 2000.

I és evident que al 2007 es tenia clar també que era un
començament, això sí, i tothom tenia dubtes de com seria, i és
ben cert.

Jo li agraesc moltíssim l’exemple amb les diputacions de les
uniprovincials, jo crec que és un exemple perfecte, no és màgia
-no és màgia-, és real, és a dir és la transformació, tal vegada
això és una de les coses que podem agafar.

I ara... i em sembla bé el que vostè plantejava, jo ho passaré
a qui realment és saberut dins el nostre equip, que és el Sr.
Melià, amb molt de gust, perquè ens ho prendrem seriosament,
i amb la diputada de Formentera mirarem de col·laborar al cent
per cent perquè això pugui sortir endavant, i ens coneixeu, som
caparruts en aquest sentit.

I en pla simpàtic, me’n vaig content avui, jo sempre deia...
i em diuen: “a Balears quants de municipis sou?”, i jo deia:
“53, 8, 5 i 1", idò mira, són 53, 8, 5 i 1 gran consell, que és
Formentera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també agrairé l’explicació del
Sr. Blasco, seré molt breu perquè està tot posat damunt la taula. 

Bé, crec que totes dues exposicions han abundat en aquesta
complexitat de la que avui parlam, d’aquesta institució, doble
institució, triple institució, i demostra una vegada més -com he
dit prèviament- que... uf, què diferents podem arribar a ser totes
les illes, no?, cada illa de les Illes Balears.

També coincidesc moltíssim amb els dos ponents en la
necessitat que no hem d’obrir el meló només per tractar el
nombre d’integrants d’aquesta institució, sinó abordar totes les
dificultats amb les quals conviuen des de fa ja prou temps.

I ja està, simplement era açò. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Blasco, li agraesc també que
s’hagi desplaçat fins a Formentera amb el sobreesforç que això
suposa i li agraesc la seva intervenció.

Jo en tot cas em sumaria, crec, als arguments d’algunes de
les preguntes que s’han plantejat i que probablement és el que
ens ha deixat un poc més així, més estorats perquè
col·loquialment nosaltres quan ens referim a la nostra
institució, quan dic nosaltres vull dir els formenters i
formenteres, com a mínim, quan ens referim a la nostra màxima
institució parlam del consell, però és clar, mai... mai no parlam
del consell com a un element que hagi fagocitat l’ajuntament,
per entendre’ns, ja li dic que parl col·loquialment, és a dir,
d’alguna forma entenem que parlam de l’ajuntament, però ens
referim sempre a les dues institucions dins una.

És clar, vostè aquí amb al seva explicació d’alguna manera
crec que, i de forma molt correctament il·lustrada, deixa clar
que, segons la interpretació que es deriva de l’Estatut
d’Autonomia, l’ajuntament s’hauria diluït i hauria desaparegut
i ha quedat als núvols, no? Però, en tot cas, xoca entendre com
si això realment és així, com hauríem d’encaixar aquesta nova
situació, perquè si la LOREG finalment és la que convoca les
eleccions a l’illa de Formentera, però no tenim ajuntament, no
hi ha aquí com un conflicte realment entre la Llei electoral de
les Illes Balears i la Llei electoral de l’Estat, no entren en
conflicte? D’alguna manera aquest és el dubte que més
clarament veig.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, presidenta. Gràcies, doctor Blasco, nosaltres ja
sabíem que la conferència seria interessant, per això el vàrem
proposar, perquè sabíem que ens donaria molta llum. 

Jo parl per jo, quan vàrem començar aquesta comissió,
semblava inicialment..., des del desconeixement evidentment,
jo era desconeixedor de la realitat de Formentera, ajuntament-
consell, sabia que hi havia aquesta doble realitat ajuntament-
consell, però pensava que era per resoldre un problema
numèric. El principal problema que creia quan hi vaig anar, era
que era un problema numèric perquè havia passat de 0 a 13...,
era la meva percepció, equivocada totalment, ara veig que era
equivocada. És més, ara me’n vaig amb la percepció que el
problema numèric ni tan sols pot ser el principal, sobretot des
del moment que per una llei podem crear la figura del consell
executiu, després ja serà modulable, o fem un número fix, però
si sempre hi pot haver consell executiu, s’haurà de calibrar
aquest número, sigui el que sigui, com vostè ha dit.

Jo crec que ara toca analitzar la solució que ha adoptat o ha
proposat i cercar solucions. Jo crec que si s’ha de
particularitzar la situació de Formentera, que crec que és més

que evident que s’ha de particularitzar, crec que... i això és una
reflexió i amb això acab, crec que evidentment s’han d’intentar
particularitzar sota dues premisses: una, que s’ha d’intentar el
consens, això crec que és evident, i dues, que s’ha de mantenir
la coherència entre tot l’entramat institucional de la comunitat,
que no generi un altre forat a un altre banda. Crec que si
s’aconsegueixen aquestes dues premisses, qualsevol de les
solucions, i jo també advocaria per ser valents en la solució,
sobretot perquè estic convençut que si vostè creu que per aquí
podríem anar bé, estic convençut que hi aniríem. Per tant, crec
que no ens ha de fer por i explorar aquest nou camí que ens ha
posat davant.

M’agradaria saber també el Sr. Ángel Navarro si també
podria estar d’acord amb això. Clar, aquí s’han posat dos
models, no tan distants, però dos models de solucions i estaria
bé, tal vegada, ni que sigui en el dinar, veure si són
incompatibles, si es podrien...

Gràcies en tot cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Per contestar les qüestions
plantejades té la paraula Sr. Blasco, pel temps que consideri
oportú.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Avel·lí
Blasco i Esteve):

Molt bé, molt breument. Sr. Lafuente, qui convocaria les
eleccions? Doncs, qui convoca les eleccions dels consells
insulars, crec que és el president del Govern, és a dir
convocaria..., si no m’equivoc, convocaria els tres habituals,
més el Consell Insular de Formentera, en funció del nombre
corresponent, etc.

Sra. Campomar, vaig botant perquè així em permet
connectar intervencions. Evidentment parlem d’una única
elecció, només hi hauria una única elecció, convocada pel
president del Govern, regulada per la Llei electoral dels
consells insulars i aplicant-li per tant, la legislació electoral dels
consells insulars, que tal vegada..., com que de totes maneres
la llei s’hauria de retocar mínimament, perquè actualment diu
que el consell es regula per la LOREG, les eleccions, doncs
això s’hauria de llevar, aquesta fórmula. Per tant, la Llei
electoral, que és la 9/2009, aquesta remissió s’hauria de llevar.

I en relació a això deia el Sr. Morrás, “¿cómo se desconecta
el consell de la LOREG?” No, és que la LOREG no regula les
eleccions específicament, no regula les eleccions de
Formentera. La LOREG regula en abstracte les eleccions dels
ajuntaments. I com que hi ha aquella frase famosa a l’Estatut
del 63.2, aquí entenem que se’ns aplica el que diu la LOREG,
però no perquè la LOREG digui Formentera es regeix, com sí
diu per a Ceuta, Melilla i no sé qui més, sinó perquè nosaltres
des d’aquí som els que ens subjectam, ens sotmetem a la
LOREG. Però això és el que discutim, si aquesta submissió està
tan clara o no, i per a mi no està tan clara, ja dic que no tinc les
idees tan clares. Per tant, és una única elecció, com la resta de
les eleccions a consells insulars.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 37 / 7 d'abril de 2017 619

Queda el tema del nombre, que això evidentment tal, i
queda sobretot, connectant amb el que s’acaba de dir, queda
sobretot aprofitar l’ocasió per regular, no dic exhaustivament,
però alguns dels grans problemes que té Formentera en el seu
règim jurídic, perquè la llei específica no s’ha dictat i la de
consells insulars no s’ha reformat, ni s’ha adaptat.

I bé, aquestes paraules finals que ha dit el diputat Alcover,
per descomptat les subscric absolutament. Jo crec que això és
un tema de necessari consens, justament per la segona raó, per
la segona condició, perquè afecta l’entramat institucional i
empro les mateixes paraules. Jo crec que aquests temes són
temes d’Estat, és a dir, temes de comunitat autònoma, i en
aquests temes d’Estat, per dir-ho així, perquè s’entén millor, o
hi ha pacte amb un gran consens, etc., o sempre estarem
muntant i desmuntant, i això no té sentit. 

I aquí tenim un bon exemple, i una altra vegada el Sr. Font
se’n recordarà molt bé, perquè som dels més vells, jo més que
ell, però quan va començar vostès recordin que tota aquesta
història dels consells i això de la doble naturalesa, comença a
l’any 90, no va començar a la llei del 2000, comença a l’any 90
quan s’edita la Llei de transferència de competències
urbanístiques als consells, es deia Ley de atribución..., en fi,
transferència de competències, i és la 8/1990. I llavors el
Consell de Mallorca, que no el de Menorca, ara no record què
va fer Eivissa, crec que el mateix que Mallorca, però Mallorca
segur, la llei creava una comissió, parlava d’una comissió que
era la Comissió Insular d’Urbanisme, i no deia res. I a Mallorca
s’aprova un reglament, un reglament de la CIU, de la comissió,
no la llei, i es diu que només composen la comissió els que
digui el president pràcticament. És a dir, fan una comissió
monocolor. Llavors els partits a l’oposició, no diré qui hi havia
llavors a cada lloc, criden al cel i diuen, “això no es pot fer”
perquè aquesta comissió, l’equiparaven a les comissions
informatives locals, municipals, o provincials, que havien de
ser..., hi havia una sentència del Constitucional d’uns anys
abans que deia que havien de ser pluralistes, no podien ser
monocolors, d’un únic partit, sinó pluralistes.

I això es recorre, estic contant prehistòria, això es recorre,
un contenciós, millor dit, n’hi va haver dos o tres, un contra el
reglament de Mallorca, i l’altre d’Eivissa, Eivissa va fer el
mateix que Mallorca. I el Tribunal..., el TSJ, treu una sentència
un tant sorprenent, perquè tothom esperava que efectivament
digués que sí, que això era una comissió, diu: no, com que
aquestes competències no vénen de l’àmbit local, de la
legislació local, sinó que són transferides de la comunitat
autònoma, diu: “no és necessari, tot i que es podria fer, però no
és necessari o no és indispensable que la CIU tingui
composició pluralista.” I va donar per bo que a Mallorca i a
Eivissa hi hagués composició monocolor.

Afortunadament això va durar tres o quatre anys, poc,
perquè poc després, no sé què va passar, si hi va haver canvis
de composició del Govern, o del consell, etc., i es va canviar el
reglament. I des de llavors les CIU són pluralistes, cosa curiosa.
O sigui ara pensin què passa, tenim consells insulars que
governa un partit o una coalició de partits determinada i, en
canvi, a la CIU hi és tothom, bé a Menorca crec que no hi ha
CIU, no dic la tècnica, parlo de la CIU. Per la CIU de Mallorca
i d’Eivissa és pluralista. I la història va néixer aquí, o sigui que

estem arrossegant una història (...), però afortunadament hem
donat moltes passes, perquè ara a les CIU ningú no discuteix
que això ha de ser..., bé, hi ha un consens.

Això ho contava per la necessitat del consens, el que no hi
va haver en aquell primer moment, l’any 91, 92 amb plets, plets
de partits contra el reglament, plets que interposaven els partits
de l’oposició, si no record malament, contra el reglament de la
CIU de Mallorca i del d’Eivissa. Hi ha dues o tres sentències
que diuen això, però clar és molt incòmode que es doni aquest
plantejament, per què? Perquè en aquell moment no hi havia
consens. 

Per això estic totalment d’acord que els temes d’estructura
d’entramat institucional hi ha d’haver un acord bàsic, si no és
un desgavell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Blasco. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Morrás, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. No farem ús del torn de paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Només aclarir, o sigui que s’entén que totes les
competències locals automàticament les podrien exercir
directament els consells insulars?

(Remor de veus)

No, que totes les competències locals, que la llei local dóna
als ajuntaments, directament serien assumibles per aquest
consell insular?

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Avel·lí
Blasco i Esteve):

No, és que ja les té, ja les té. No li donem res, no li donem
res. Per cert, aprofitaré per una frase que m’ha agradat molt,
això de “fagocitació”, que ha dit la Sra. Tur. No és que..., i bé
en relació també amb el Sr. Morrás, ha dit qualque cosa d’això,
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no és que el consell hagi fagocitat l’ajuntament, és que la
criatura ha crescut...

(Remor de veus)

... la criatura ha crescut, s’ha convertit en un adult, era un
adolescent i s’ha convertit en un adult.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Font, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No en faré ús. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Només donar les gràcies novament al Sr. Blasco
per les seves explicacions. I res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Simplement per donar les gràcies al doctor Blasco. I res
més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si el Sr. Blasco vol afegir alguna cosa té un torn.

EL SR. CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Avel·lí
Blasco i Esteve):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada, idò, acabat el debat formal en aquesta
comissió, perquè estic ben segura que continuarà en el dinar,
més que res perquè el Sr. Navarro no ha intervingut en aquest

torn, agrair la presència dels dos ponents, el Sr. Ángel Navarro
Sánchez i el Sr. Avel·lí Blasco i Esteve. 

I una vegada més també agrair, i crec que ho dic
convençuda després del que hem escoltat, al Consell Insular de
Formentera i al seu president i als seus consellers, la seva
acollida d’aquesta comissió parlamentària.

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