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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

17 d'agost del 2015

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI POPULAR, Margarita PROHENS I RIGO,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Miquel A. JEREZ I JUAN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
CREACIÓ D'UNA PONÈNCIA D'ESTUDI EN RELACIÓ A LA COMPOSICIÓ DEL PLE DEL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.
Contingut de la iniciativa :
L'últim increment poblacional registrat a la illa de Formentera ha provocat un augment del nombre
de consellers electes que formen part del Ple del Consell Insular, passant de tretze a un total de
disset. Aquesta circumstància contrasta considerablement amb el nombre de consellers electes
que formen part dels Plens dels Consell Insulars de Menorca i Eivissa, on amb major índex
poblacional registren un índex notablement menor de Consellers electes.
Segons l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Formentera en data 31 de juliol de 2015, els
motius que expliquen l'augment de representants en el Ple és conseqüència de l'aplicació
automàtica de la Llei de Règim Electoral General (LOREG), que en el seu article 179 estableix
que en els municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants es triaran 17 regidors. Els municipis trien
els seus representants en funció de la població tal com marca la LOREG. No obstant això, a la
institució insular de Formentera el propi Estatut de d’Autonomia de les Illes Balears li atorga la
consideració de Consell i, en conseqüència, la seva organització i funcionament ve també
regulada per la Llei de Consells Insulars.
Tots les formacions polítiques a la illa de Formentera coincideixen en la necessitat de reduir el
nombre de Consellers electes. En aquest mateix sentit s'han aprovat iniciatives en el Ple de la
institució destinades a promoure modificacions legislatives que permetin reduir el nombre de
Consellers i restablir així una major proporcionalitat en l'elecció del membres a través d'un règim
propi, a semblança del que es contempla per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Ates l’anterior, interessa posar en relleu l'acord per unanimitat aconseguit el passat 4 d'Agost de
2015 pel Ple del Consell Insular de Formentera i el tenor literal del qual és el següent:
SEGON.- “sol·licitar a les administracions competents que facin les modificacions legislatives
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pertinents per tal que el Consell de Formentera, atenent a la seva singularitat jurídica, tengui un
nombre fix de tretze consellers, i que aquest nombre sigui independent del nombre d’habitants de
l’illa, permetent un funcionament correcte de la institució”.
El passat dia 14 d'agost va tenir entrada en aquest Parlament certificat del Consell Insular del
Formentera acreditatiu de l'acord adoptat en sessió plenària de dia 31 de juliol de 2015 relatiu a la
singularitat jurídica del Consell de Formentera, amb la finalitat de posar en coneixement de la
cambra aquesta circumstància als efectes oportuns.
Amb la finalitat d'atendre la sol·licitud formulada pel Consell de Formentera es fa necessari la
constitució d'una ponència parlamentària per aconseguir el màxim consens en la redacció de la
modificació legislativa que ha de regular la composició del nombre de consellers que formen part
d'aquesta institució.
D’acord amb lo esmentat, el Grup Parlamentari Popular presenta la següentPROPOSICIÓ NO
DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una ponència d'estudi, en el si de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, amb la finalitat d'elaborar la proposta de
modificació legislativa pertinent en relació a la composició dels membres del Ple del
Consell Insular de Formentera, tenint present el contingut de l’acord adoptat pel propi
Consell en data 31 de juliol de 2015.

Margarita PROHENS I RIGO

Miquel A. JEREZ I JUAN
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