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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

15 de gener del 2013

Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA,
Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Antoni ALORDA I VILARRUBIAS
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:
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Títol de la iniciativa :
Reforma de la legislació electoral

Contingut de la iniciativa :

Els partits polítics, i fins i tot la mateixa representativitat del Parlament i, per tant, la
legitimitat de les seves decisions, són qüestionats per la ciutadania, crítiques i
demandes que cal atendre perquè sovint són prou justificades i perquè és
imprescindible reconciliar institucions i ciutadans.

Els casos judicials sobre corrupció mostren la insuficiència en els mecanismes de
transparència en les despeses dels partits, significativament en els moments
electorals. Per altra banda, és prudent limitar les despeses en uns moments de
contenció, sense, però, limitar la pluralitat democràtica, ben al contrari, ens calen
noves fórmules perquè la Cambra representi els ciutadans de la manera més fidel
als vots emesos i garantir l’expressió de la pluralitat política i l’exercici del control
del govern com a rols fonamentals de les institucions democràtiques.

La composició de l’actual Parlament respon al vot emès per la meitat del cens
electoral de les Illes Balears. L’abstenció, la desafecció ciutadana, sumada als
filtres per obtenir representació, han provocat aquesta situació i ens cal reaccionar
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per augmentar-ne la legitimitat.

Per altra banda, és inacceptable que polítics en actiu participin de l’administració
que ha de vetllar per la netedat dels processos electorals.

Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca
presenta a debat la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears constitueix una ponència per a la reforma de la
legislació electoral de les Illes Balears a fi de:

Primer.- Limitar les despeses electorals:

1.- La concurrència d’eleccions ha de suposar sempre una limitació en la suma de
les depeses màximes de les candidatures, una conseqüència que avui no es
produeix en les eleccions als Consells.

2.- Eliminar el tractament especial de les despeses del correu de propaganda
electoral. De tal manera que els recursos de la subvenció actual per despeses de
correu es destinin a trameses institucionals d’un full informatiu de cada
candidatura, i només la meitat acreixerà la subvenció general per vot.

3.- La regulació de les despeses electorals garantirà la transparència de la
compatibilitat, atenent les reiterades recomanacions de la Sindicatura de Comptes, i
preveient, per exemple, el coneixement per part de les altres candidatures.

Segon.- Adoptar les fórmules escaients per adequar la representació als vots reals,
retornant el tall electoral al 3% (en comptes del 5% actual) i establint una fórmula de
repartiment dels escons més proporcional, com el mètode Sainte Laguë.

Tercer.- S’exigirà als membres de la Junta Electoral de les Illes Balears del grup
“juristes de reconegut prestigi” un mínim de 10 anys d'exercici professional i
s’establirà la incompatibilitat en l’exercici de càrrecs polítics (diputats del Parlament
de les Illes Balears, del Parlament Europeu o membres de les Corts Generals,
membres de governs, membres de la direcció de partits polítics o candidats en els
processos electorals a les Illes Balears).

Gabriel BARCELÓ I MILTA Antoni ALORDA I
VILARRUBIAS
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