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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i per la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda de
tramitar aquesta sol$licitud de compareixença pel procediment
d'urgència.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Rectificació del text de la Moció RGE núm. 1661/08
(BOPIB núm. 32, de 29 de febrer del 2008).

C)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en
lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1901/08, de
crèdit extraordinari per a subvencions electorals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en segles sessions de dia 12 de març del 2008,
conformement amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de
la Cambra, acorda de proposar al Ple de la Cambra que el
projecte de llei esmentat, publicat en aquest BOPIB, sigui
tramitat pel procediment de tramitació directa i en lectura
única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D'acord amb l'escrit RGE núm. 1846/08, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, es procedeix a rectificar el text de la
moció esmentada, presentada per aquest grup, relativa a
transport aeri de les Illes Balears, en el sentit següent:
En els punts 3 i 4, s'afegeixen les expressions que figuren en
negreta:
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits amb el Govern central per
tal de declarar l'obligació de servei públic del transport aeri
de les illes menors amb la Península en els mesos d'hivern.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'oposi davant el Ministeri de Foment al
fet que l'única companyia que ha substituït IBERIA i que
presta serveis entre les illes menors i Barcelona siguin una
companyia de baix cost que ha demostrat que ha empitjorar
notablement el servei.
Així mateix, en el punt 2 s'ha de substituir la quantitat de
127,5 euros per la de 27,5 euros.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidència per la qual es regula la
designació de senadors per la comunitat autònoma.
La presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en
sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la resolució
següent:
Resolució de Presidència per la qual es regula la
designació de senadors per la comunitat autònoma
L’article 69.5 de la Constitució Espanyola estableix que:
“Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador
i encara un altre per cada milió d’habitants del seu territori
respectiu. La designació correspondrà a l’Assemblea
legislativa o, si no n’hi havia, a l’òrgan col$legiat superior de
la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixin els
Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació
proporcional adequada.”

Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials per a
la Proposició no de llei RGE núm. 440/08.

L’article 165.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, estableix que:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1752/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a "llistat
d'espera 0" de valoració de la dependència (BOPIB núm. 28,
d'1 de febrer d'enguany) sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

“Las Comunidades Autónomas designan además un
Senador y otro más para cada millón de habitantes de su
respectivo territorio. La designación corresponde a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo que establezca sus Estatutos, que aseguran, en todo
caso, la adecuada representación proporcional. A efectos de
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dicha designación el número concreto de Senadores que
corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará
tomando como referencia el censo de población de derecho
vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones
generales al Senado.”
En el Reial Decret 1748/2003, de 19 de desembre, el cens
d’habitants referit a les Illes Balears es fixava en 947.361, per
la qual cosa no va afectar el nombre de senadors a la legislatura
que es va constituir, derivada del procés electoral de març del
2004.
L’any 1999 ja s’havia modificat l’article 28 de l’Estatut
d’Autonomia, pel que feia a la designació del Senador
autonòmic, però, tota vegada que només corresponia elegir un
senador, se’n va procedir pel Ple a la designació, d’acord amb
els preceptes reglamentaris.
Després de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia duta a
terme per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, l’article
50.1 ha quedat redactat de la forma següent:
“Correspon també al Parlament:
1.Designar, en aplicació del criteri de representació
proporcional, el senador o els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
Senat, d’acord amb el que estableix l’article 69.5 de la
Constitució. Els designats cessaran en el càrrec en els casos
prevists a l’ordenament jurídic i, en tot cas, en acabar la
legislatura del Parlament de les Illes Balears en la qual foren
designats, una vegada que prenguin possessió els nous
senadors. En el supòsit de dissolució del Senat, el Parlament
de les Illes Balears lliurarà les credencials de la designació
dels mateixos senadors, que continuaran el seu mandat fins
que acabi la legislatura del Parlament i siguin designats els
nous senadors. El senador o senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears compareixeran davant la comissió
parlamentària pertinent a iniciativa pròpia o a requeriment
d’un grup parlamentari o d’una cinquena part dels diputats
per informar de la seva activitat al Senat en els termes que
estableixi el Reglament del Parlament de les Illes Balears.”
El Reial Decret 1683/2007, de 14 de desembre, que declarà
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró
municipal referits a l’1 de gener del 2007, assenyala que la
població referida a les Illes Balears és d’1.030.650. habitants
de Dret.
El 18 de gener del 2008 es va rebre escrit del President del
Senat, mitjançant el qual es traslladava acord de la Diputació
Permanent del Senat , fixant-se el nombre de Senadors per a la
IX legislatura de cada comunitat autònoma, corresponent a 2
senadors pel que en fa a les Illes Balears.

La designació de senadors per les comunitats autònomes
s’ha dut a terme mitjançant l’aprovació de lleis en 10 de les 17
comunitats autònomes, les quals, per ordre d’aprovació, són:
País Basc, Cantàbria, Múrcia, Astúries, Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragó i
Andalusia. D’aquestes comunitats les que han de designar 2
senadors com a les Illes Balears són les d’Aragó, Astúries,
Castella-La Manxa, Extremadura i Múrcia, per la qual cosa, a
l’hora de regular-ne la designació, s’hauria de tenir en compte
els precedents que hi ha dins el conjunt de les comunitats
autònomes.
En algunes comunitats autònomes s’atribueix a cada diputat
el dret d’elegir un candidat, i en resulten designats els dos que
obtenguin major nombre de vots, tal com és el cas de Múrcia i
de Castella-La Manxa.
Altres es decanten per atribuir els candidats als grups fent
la distribució pel sistema d’Hont, com Astúries i Aragó.
A Extremadura, l’altra comunitat que designa 2 senadors,
un cop fixats per la Mesa i la Junta de Portaveus els Grups
Parlamentaris als quals corresponen els Senadors atès el
nombre de diputats que tenen, la designació feta per aquells és
ratificada pel plenari. Aquesta formula és la que regeix a
Catalunya i a Galícia.
Atès tot el que s’ha dit abans, aquesta presidència, havent
obtingut el parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus,
en sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la
següent
Resolució
1. El Ple del Parlament designa els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat,
d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
2. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus,
fixa el nombre de senadors que correspon proporcionalment a
cada grup parlamentari.
3. Les persones proposades pels grups parlamentaris hauran de
fer una declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat
ni d’incompatibilitat per ostentar el càrrec en el supòsit de ser
elegit.
4. La Presidència del Parlament fixa el termini en què els
representants dels grups han de proposar els seus candidats. Un
cop acabat aquest termini, el president o presidenta fa
públiques les resolucions corresponents i convoca el Ple del
Parlament perquè les ratifiqui.
5. La Mesa lliurarà les credencials als senadors designats.

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu
article 181, regula l’elecció del Senador, però no en preveu la
designació de més d’un, per la qual cosa procedeix dictar una
resolució que en resolgui la manca de regulació i prevegi
l’elecció d’un altre senador, tota vegada que la Mesa haurà de
lliurar noves credencials a la persona designada al principi
d’aquesta setena legislatura del Parlament de les Illes Balears,
en el termini màxim de quinze dies des que s’haguessin celebrat
eleccions al Senat.

6. En el supòsit que la legislatura del Senat acabàs abans que la
del Parlament de les Illes Balears, la Mesa efectuarà el
lliurament de les noves credencials per a la seva presentació
davant d’aquell, en el termini màxim de quinze dies des que
s’haguessin celebrat eleccions al Senat.
7. Les vacants que es produeixin durant una mateixa legislatura
seran cobertes mitjançant el procediment establert en els
apartats anteriors, sense alterar la relació de proporcionalitat
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entre els grups parlamentaris, per la qual cosa la persona
substituta ha de ser proposada pel mateix grup parlamentari que
havia proposat el seu antecessor o antecessora.
Disposició Transitòria
Havent ja designat un senador el Ple del Parlament de les
Illes Balears al principi d’aquesta legislatura, ara, per donar
compliment al principi de proporcionalitat establert a l’article
50 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, procedirà
designar un altre senador i en correspon efectuar la proposta al
grup que no en va efectuar cap a l’inici de la legislatura.
El procediment a seguir per a fer la designació prevista a
aquesta disposició transitòria serà l’establert als apartats
anteriors.
A la seu del Parlament, a 12 de març del 2008.
La presidenta,
Maria Antònia Munar i Riutort.
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