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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Elena Baquero.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, substitueix Andreu Alcover.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Substituesc el Sr. Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí, Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas a Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels
diputats i  les diputades del Parlament de les Illes Balears
i dels membres del Govern de les Illes Balears.

Aclarides, idò, les substitucions, l’ordre del dia d’avui
consisteix a dictaminar la Proposició de lle i RGE núm.
6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears.

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, es una materia que ya
hemos tratado en diversas ocasiones y la posición de nuestro
grupo ha sido manifestada ya en la toma en consideración, en
ponencia y de forma favorable. 

El artículo 14 de la Constitución establece el principio de
igualdad, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley sin
distinción de ideología, religión, sexo o cualquier tipo de
circunstancia, y el aforamiento pues es una prerrogativa
establecida inicialmente en la Constitución para determinados
cargos, en su caso senadores y diputados, y dejando la
Constitución Española abierta la posibilidad de que los
estatutos de autonomía fijen los aforamientos que consideren.

La razón de ser de los aforamientos, cuando hubo todo el
proceso de elaboración de los Estatutos, fue el proteger a los
diputados, en todo caso a los diputados autonómicos, de
posible utilización... de mala utilización de las denuncias, y
esa era la razón, o de las querellas que se pudiesen interponer,
que intentaba o que se justificaban en aquel momento. 

La verdad es que los primeros estatutos de autonomía que
se aprobaron en nuestro país fueron estableciendo los
aforamientos a imagen y semejanza de los aforamientos
establecidos en la Constitución, y eso hizo que los estatutos
que se aprobaron posteriormente también fuesen
estableciendo sus aforamientos considerando que el que no
tenía aforamientos pues era una comunidad autónoma de
segunda respecto a los que la habían aprobado inicialmente. 

El tiempo ahora ha demostrado que el aforamiento queda
fuera de contexto político, histórico y que no tiene razón de
ser. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y los
aforamientos han sido utilizados más como táctica procesal
que como efectiva defensa de posibles denuncias falsas. Ante
denuncias o querellas infundadas y el abuso que se pueda hacer
de esas querellas quizás lo que debería profundizarse sería no
sólo en la responsabilidad penal de las denuncias falsas, que
está establecido en el Código Penal, sino incluso la
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responsabilidad civil de las denuncias o las querellas
infundadas por quien las interponga, bien sea de origen público
o de origen privado. Eso creo que sería una garantía
importante, la responsabilidad civil de quien interponga
denuncias indebidas, más que el establecimiento de
aforamientos que no tienen sentido.

Por tanto, si Baleares fue a remolque de los Estatutos
anteriores en el tema de los aforamientos y fue a remolque de
lo que se había establecido, nuestro deseo es que Baleares
vaya ahora como pionera en la derogación de los estatutos. Y
quienes en ocasiones hablan de distinción entre determinadas
autonomías pues se den cuenta que lo que es de primera en
este momento es la derogación de los aforamientos en los
estatutos. Por tanto, le daremos apoyo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que els
aforaments són un anacronisme, que són un privilegi jurídic i
polític, com n’hi ha d’altres a la nostra Constitució, com la
inviolabilitat del monarca, determinades figures que són
intocables al nostre règim jurídic i formen part d’un altre
temps. Per tant, votam a favor, evidentment, tots els grups
parlamentaris estam d’acord a llevar aquests aforaments. Sí
crec que s’ha d’aprofundir en altres canvis per rompre aquesta
bombolla en la qual ha viscut la classe política, i de fet aquest
terme, concebre la classe política com a una classe diferent de
la resta de la gent, és un símptoma de com determinades
figures com l’aforament han influït en aquesta concepció. Per
tant, pensam que per rompre aquesta escletxa entre la gent i
els polítics, doncs, és una bona notícia que aquest parlament
pugui derogar aquesta figura. 

Pensam que els polítics han de ser jutjats als mateixos
jutjats que la gent normal, això hauria de ser una qüestió de
normalitat, i , com ha dit el portaveu del Partit Popular, la
Constitució Espanyola estableix a l’article 14 que hi ha
igualtat davant la llei. Aquesta excepció que es feia amb els
aforaments possiblement sigui inconstitucional i per tant la
reforma de l’Estatut esperam que es dugui a terme també al
Congrés dels Diputats i que es voti a favor. Per tant, res més,
donar el suport del nostre grup parlamentari.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Barceló, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, molt breument
perquè és un tema que ja ens vàrem posicionar quan es va
prendre en consideració en el plenari, destacar evidentment
que aquesta iniciativa de reforma de l’Estatut d’Autonomia per
a la supressió dels aforaments ha comptat amb una gran
unanimitat, que ha comptat, per tant, amb un gran consens per
part de tots i cada un dels grups parlamentaris que conformam
aquesta cambra parlamentària. Nosaltres ja ho vàrem
comentar, estam d’acord amb la supressió d’aquest privilegi
que suposa els aforaments, per a nosaltres és un avanç en
transparència, en acostar la política a la vida real, que
qualsevol càrrec polític, sigui en aquest diputat o membre del
Govern, sigui jutjat com ho seria qualsevol altre ciutadà. I en
aquest sentit, per tant, les compareixences que es varen donar
també d’experts en Dret Penal, Processal i Constitucional, que
varen donar el seu parer, tots també varen coincidir en la
necessitat de donar suport a aquesta supressió i de l’excés
d’aforaments que hi ha en general a la legislació espanyola. 

És vera que durant tot aquest tràmit hi ha hagut una qüestió
que ha anat sortint en reiterades ocasions que era si aquesta
iniciativa aïllada, tot i que alguna comunitat autònoma ja ha
començat el mateix camí que nosaltres, per exemple la de
Múrcia, que també n’ha iniciat els tràmits, com deia, aquestes
iniciatives aïllades donarien fruits o  era millor una acció
coordinada, per exemple, de totes les comunitats autònomes.
Jo, com que som o el nostre grup és escèptic en relació amb
que totes les comunitats autònomes ens poguessin posar
d’acord o fins i tot que hi hagués un acord a nivell parlamentari
al Congrés de Diputats per a la modificació i la reforma de la
Constitució Espanyola, com que som escèptics, hem defensat
sempre que evidentment siguem valents i que duguem a terme
aquesta modificació de l’Estatut d’Autonomia i acomplir
d’aquesta manera també els compromisos de transparència i
dels acords pel canvi que ens havíem, en el seu moment, a
inicis de legislatura, ens havíem proposat amb la supressió
dels aforaments. 

Consideram, per tant, com he dit, que la supressió d’aquest
privilegi és absolutament imprescindible, no són defensables
avui en dia i, evidentment, ara a partir d’aquí esperar  l’informe
del Consell Consultiu i que aquesta unanimitat lògicament es
prorrogui en l’aprovació definitiva per part del Plenari del
Parlament i, sobretot, sobretot, el compromís de totes les
formacions polítiques per empènyer lògicament al Congrés
dels Diputats  perquè aquesta reforma de l’Estatut
d’Autonomia, lògicament, no quedàs aturada en el Congrés
dels Diputats i s’aprovàs, o s’aprovi en el futur definitivament
i que això obri un camí per estendre la supressió de tots els
aforaments existents a la legislació espanyola, que és el que
des de MÉS per Mallorca defensam. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, és un
tema que n’hem parlat diverses vegades i, a més, a la ponència
també vàrem tenir temps de debatre-ho més a fons. Des d’El
Pi evidentment no vàrem signar els acords pel canvi, però
també nosaltres dins el nostre programa electoral parlàvem en
el Congrés de minvar, o de llevar, el tema dels aforaments. 

Quan es va crear la ponència, discrepàrem en aquell
moment que hagués de ser una ponència, perquè ens
preocupava que poguessin sortir o sorgir altres temes que
enredàs el tema en qüestió, que era l’aforament, i apostàvem
per consensuar un text que anàs bé i, finalment, no va ser així,
només es va parlar d’aquest tema i els compareixents varen ser
compareixences molt interessants, que ens varen ajudar a
perfilar encara més el text.

Jo crec que si comparam amb els països europeus que
tenim al voltant veiem la gran diferència i cap on hem d’anar
i com s’ha d’anar canviant, pel que fa sobretot al principi
d’igualtat del que parlaven diferents portaveus que m’han
precedit.

Nosaltres esperam que aquesta reforma sigui tan aviat com
sigui possible i que, a més, també tenguin aquestes iniciatives
la resta de comunitats autònomes, perquè veiem que és el
camí cap on hem d’anar i estam contents pel consens i per la
unanimitat que hi ha hagut per part de tots els diputats
d’aquesta cambra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats. El nostre grup considera que tenim en aquest
moment la responsabilitat tots els grups que tenim
representació en el Parlament, la responsabilitat i l’oportunitat
d’acabar amb una figura avui considerada anacrònica,
innecessària i injustificable i, a més és vista com a un privilegi
processal que, com deia, la societat en el conjunt no la veu
amb bons ulls, la veu innecessària i a més la veu com a un
privilegi.

Dir que és una modificació puntual de l’Estatut
d’Autonomia, possiblement molts haguessin posat damunt la
taula altres qüestions per poder modificar aquest Estatut, però
és la modificació que avui és possible, que reuneix les
característiques de consens, d’acord suficient per poder-ho
tirar endavant, tant és així que efectivament, s’impulsa des de
la unanimitat. Una unanimitat parlamentària que no sempre és
fàcil d’aconseguir, per açò deia que no podem desaprofitar
l’oportunitat i les circumstàncies que es donen avui. Jo vull
recordar que tots, o la immensa majoria de grups
parlamentaris, o grups polítics millor dit, a nivell electoral van

expressar el seu compromís en relació amb aquesta qüestió,
però d’aquí a arribar a un acord parlamentari passa no només
temps, sinó que passen moltes coses. Avui aquestes coses
estan resoltes, per tant, seria realment una irresponsabilitat no
aprofitar aquest context.

A més aquest context es dóna amb una circumstància
també externa a l’àmbit estatal, que altres comunitats
autònomes han iniciat ja també aquest procés, per tant, vol dir
que en el conjunt de l’Estat espanyol hi ha aquest debat, i
esperem que també l’actual executiu i les actuals Corts
Generals, el Congrés i el Senat, incorporin aquest debat i
puguin tirar endavant allò que molts de grups han expressat o
hem expressat, el desig de què hi hagués una major uniformitat
dins l’Estat espanyol i fins i tot fora de l’Estat espanyol, en
relació al paper que ha de tenir aquesta figura avui, jo diria que
sobredimensionada d’una forma exagerada a l’Estat espanyol
amb el nombre de càrrecs polítics, funcionarials, del cos
policial i militar que són beneficiaris d’aquesta figura.

Per altra banda, com deia, jo crec que la clau de la
justificació que avui tiram..., bé, continuam en procés, és
defensar que en una democràcia moderna com la nostra el
principi d’igualtat ha d’estar per damunt de qualsevol altra
consideració. Tots els ciutadans han de ser tractats per igual,
també a l’àmbit de la justícia i açò crec que ho hem de fer
efectiu i eliminar aquesta figura, almanco d’allò que podem
fer-ho que és del nostre Estatut d’Autonomia. I d’aquesta
manera també fer un esforç per recuperar la confiança dels
ciutadans que entenien, entenen que no es justifica aquesta
figura, és un privilegi i, per tant, jo crec que els responsables
polítics han de posar de manifest que no és així, no ha de ser
així, tots som iguals davant dels ciutadans i hem de ser
conseqüents en aquest mateix sentit.

Dir que tot el procés efectivament s’ha fet jo crec que amb
prou anàlisi i consens, també la disposició transitòria que
s’incorpora i que permet resoldre i especificar què passarà
quan entri en vigor la norma quant als procediments que estan
en marxa, o també fer extensiu, cosa que no han fet altres
modificacions estatutàries, però també fer extensius
l’eliminació de l’aforament en l’àmbit civil. Creiem que
aquestes incorporacions han estat resultat d’aquest procés
prou interessant de compareixences i de treball en ponència,
per tant, creiem que ha estat realment profitós, ha estat bo
seguir aquest procés i que avui ens alegram que, a la fi,
estiguem quasi en el penúltim tràmit, falta el dictamen del
Consell Consultiu i  l’acord definitiu en plenari, però en un
dels darrers tràmits perquè açò sigui una realitat. 

Açò sí, sense cap dubte, a l’espera que també pensi el
mateix i es doni la unanimitat, o si no la majoria suficient
perquè en el Congrés dels Diputats es tramiti i es doni i es
respecti allò que el Parlament d’aquestes illes de forma
unànime una altra vegada, de forma unànime tenen clar, s’han
expressat en quina direcció volen caminar i en aquest cas és a
la reforma de l’Estatut d’Autonomia, puntualment per eliminar
aquesta figura de l’aforament.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Sra. Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bueno,
me permitan hacer un breve repaso de esta modificación del
Estatuto de Autonomía. El artículo primero que modifica el
artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto, en su redactado vigente, previo a esta
modificación, ya estaba organizado en dos puntos: el primero,
como saben todos ustedes, era el que contenía la especificidad
del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y que
sustituimos por el órgano jurisdiccional predeterminado por
la ley.

Y el segundo punto, que se refleja en este texto y que no
tiene ninguna modificación respecto al original, quisiera
recordarles a sus señorías de Podem, que el voto de los
diputados es personal e  indelegable, lo digo porque en el
discurso del pleno de 27 de junio, el Sr. Saura señalaba al
transfuguismo como uno de sus grandes problemas en materia
de privilegios de los políticos, entiendo que sin pertinencia
alguna y contra el propio sentir de la ley, aunque claro,
supongo que lo que él considera transfuguismo otros lo
llamamos conciencia y compromiso. Pues bien, Sr. Saura, le
repito, el voto de los diputados es personal e indelegable.

El artículo cuarto, se añade una nueva disposición
transitoria a la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto de Autonomía, sobre los procedimientos
penales y civiles ya iniciados. Disposición transitoria décimo
segunda, una nueva disposición de corte práctico que permite
que los casos iniciados antes de esta ley pasaran al organismo
jurisdiccional ordinario predeterminado por ley, a no ser que
el Tribunal Superior ya haya iniciado apertura de juicio oral.
Generalmente la retroactividad es complicada, pero bueno, la
redacción ha quedado así y no voy a entrar en matices porque
no ha lugar.

La disposición derogatoria, lógica de derogación de las
disposiciones que contradiga la reforma y la disposición final
de siempre, de la entrada en vigor una vez publicada en el
BOIB.

Simplemente un comentario final, me permito, que una vez
realizado este repaso, como todos saben, esta reforma tiene
más transcendencia que dificultad, pues a nivel de reforma del
texto jurídico vigente ha sido relativamente sencillo, por el
compromiso como bien comentaban los portavoces que me
han precedido, de todos los diputados de esta cámara, ha sido
una voz unánime. Incluir el lenguaje inclusivo en el ámbito
civil y suprimir el Tribunal Superior por el órgano
jurisdiccional predeterminado por la ley. 

Con esta reforma del Estatuto señoras y señores diputados
estamos más cerca de poner en valor el artículo 14 de nuestra
Constitución que referencia la igualdad de todos ante la ley.

Sin embargo, como esta reforma, aún quedan unas pocas que
podrían haberse realizado en la legislatura del cambio, pero
bueno, llegamos hasta donde llegamos y mientras algunos
están preocupados porque se les rompe el rebaño y con gusto
sacarían una batería de leyes para que no hubiera conciencia
individual y todo fuera obedecer al líder, lo contrario, le
llaman transfuguismo claro, yo me congratulo que podamos
ejecutar esta reforma tan demandada por el sentir de la
sociedad y con tal grado de consenso.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Som aquí per parlar de la supressió dels aforaments
dels diputats i diputades i membres del Govern de les Illes
Balears, que, com tothom sap, afecta l’Estatut d’Autonomia en
tres articles. Com ja s’ha comentat, és una fita política que
està inclosa dins els acords pel canvi, però jo crec que molts
de partits també ho duien dins els seus programes electorals.

Crec que siguem aquí i discutim una proposició de llei que
ha estat presentada i signada pels 59 diputats d’aquesta cambra
no és un fet, signat pels diputats, no pels grups parlamentaris,
és un fet que és important i expressa també la força d’aquesta
iniciativa.

Com vàrem comentar probablement la figura dels
aforament sorgeix d’un moment de la transició d’aquest país
on, amb unes circumstàncies determinades, hi havia polítics,
hi havia jutges en un moment determinat que varen crear a la
Constitució un mecanisme que es pot entendre com a defensiu
en aquells temps que eren els aforaments, però que
evidentment va tenir a la Constitució un plantejament limitat,
però que amb el temps el que deia la Constitució a través de
diverses lleis, com la Llei Orgànica del Poder Judicial i
d’altres, i després al final amb l’Estatut d’Autonomia, que
aquests dotaven normalment d’aforament als  membres del
Govern i als diputats, doncs hem arribat a aquestes xifres que
es diuen de quasi un quart de milió de persones que en aquest
país estarien aforades. No és el cas dels diputats perquè els
diputats representen un percentatge molt petit perquè són al
voltant de 2.000 i a la nostra comunitat autònoma avui en dia
són 67 persones, 59 diputats i 8 membres del Govern que no
són diputats. 

Però tot en conjunt, com ja s’ha dit, crec que ho podem
considerar una barbaritat i al mateix temps un anacronisme.
Això recordant, com diuen determinats catedràtics de Dret
Processal, que ens recorden què diu la Constitució i, per tant,
d’això es derivaria que la majoria d’aforaments en aquests
moments no estan a la Constitució, no són constitucionals. Si
miram quin és el panorama exterior observam que és un
panorama absolutament diferent, no entraré a repassar allò
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dels països perquè ja ho han fet, però crec que és un fet a
remarcar.

Evidentment, avui en dia la pregunta que tothom es fa és
per què els diputats o diputades o determinades persones en
aquest país han de ser jutjades per un tribunal diferent al que
correspon a un ciutadà normal. Tothom sap que s’han manejat
diverses hipòtesis, hi ha gent que diu que això era per evitar
determinades pressions polítiques, que se suposa que un
tribunal superior és més independent; hi ha gent que considera
que això és una distorsió del procés que ve derivada del procés
de selecció de determinats parts dels magistrats, és a dir, que
qui has elegit en un moment determinat pot ser persona que
eventualment ha d’investigar a persones que l’han triada o
evidentment la distorsió que un mateix procediment puguin
haver persones que estiguin davant el Tribunal Suprem i altres
aforats de la mateixa causa estiguin davant d’un Tribunal
Superior de Justícia d’una comunitat autònoma. Crec que és
important remarcar que suprimir l’aforament no suposa
suprimir inviolabilitat ni immunitat si aquesta està
contemplada en el seu estatut d’autonomia.

En conclusió, com ja s’ha dit, nosaltres pensam que
l’aforament és un privilegi processal que atempta contra
aquest principi d’igualtat en l’aplicació de la llei. S’ha
comentat, aquest principi d’aforament vulnera el principi
d’igualtat davant la llei, segons interpretacions que es fan de
l’article 14 de la Constitució Espanyola, i evidentment
compartim aquest criteri que és un privilegi que vulnera aquest
principi. També crec que avui toca dir que probablement és un
privilegi processal innecessari.

Crec que també hem de recordar que la figura de
l’aforament ha estat utilitzada més d’una vegada de manera
fraudulenta, hi ha gent que ho ha cercat per aconseguir situació
processal avantatjosa, hi ha gent que ho ha utilitzat per
perpetuar-se en el càrrec per mantenir precisament
l’aforament, hi ha gent que adquireix la condició de
parlamentari per obtenir aquest privilegi processal o gent que
fins i tot dimiteix de la seva condició de diputat perquè el
moment processal li afavoreix el fet de dimitir.

En conclusió, crec que tothom veu que és una figura d’un
privilegi que en aquests moments no s’ha de fer, que genera
desconfiança, i que avui en dia ens trobam amb una nova
consciència social i política que considera que és un abús i
una causa injustificada aquests aforaments. Per tant, nosaltres
estam completament d’acord amb la supressió d’aquesta figura
processal i, per tant, crec que el Parlament de les Illes Balears
fa una passa positiva que evidentment, s’ha comentat també
avui, que ens plantejam un terreny de joc nou on tal vegada hi
haurà parlaments que hagin fet aquesta supressió de la figura
de l’aforament i d’altres parlaments autonòmics que no ho
facin. Però bé, som a un país plural, divers i que cada
parlament autonòmic reguli allò que consideri oportú.

Per concloure, l’aforament és un privilegi que pot vulnerar
el principi d’igualtat, que no correspon a una Espanya
democràtica del segle XXI i que, per tant, també s’ha dit,
suposa una nova mesura més de regeneració democràtica. Ens

manca el debat i votació en el plenari, ens manca que això es
pugui tramitar en el Congrés de Diputats i, per tant,
simplement ens queda anar fent camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Un cop acabat el debat passarem a les
votacions, serà una única votació de la denominació de la
proposició de llei; dels articles primer, segon, tercer i quart;
de la disposició derogatòria; de la disposició final, i de
l’exposició de motius.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels
diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i
dels membres del Govern de les Illes Balears. 

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

Gràcies.
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