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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

20 de febrer del 2013

Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI MÉS, Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS
Autor/a de la iniciativa : Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

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 :
Modificació del Reglament del Parlament per a una major transparència i
participació

Contingut de la iniciativa :

Les demandes de més participació dels ciutadans a les institucions, i d’una major i
millor democràcia participativa són demandes cada vegada més expressades per
amplis col·lectius ciutadans. De la mateixa manera, cada vegada són més presents
les exigències de major transparència en les variacions patrimonials dels càrrecs
públics, i d’una major dedicació dels polítics a la seva tasca institucional.

Altres Institucions s’han adaptat a aquesta exigència ciutadana i han modificat els
seus reglaments per poder donar cobertura a aquestes demandes social i
ciutadanes. Així per exemple els diputats i diputades de les Corts de l’Estat
Espanyol i els membres del Senat han de fer públic els seus béns patrimonials i
aquelles activitats econòmiques que els proporcionin ingressos econòmics. Altres
institucions més properes als ciutadans com Ajuntaments, i els Consells, ja tenen
fórmules arbitrades per poder donar veu a la ciutadania a través dels reglaments de
participació.

El Parlament de les Illes Balears, no pot estar al marge d’aquestes demandes i ha de
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fer els canvis necessaris per poder ser un referent dinàmic i proper a les demandes
politiques dels ciutadans que representa.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

PROPOSICIO NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el si de la Comissió de Reglament
una ponència per tal d’estudiar i proposar, un text amb les modificacions adients
per adaptar el Reglament de la cambra en el següent sentit:

1- De facilitar i regular la participació dels ciutadans en el Plenari i a les
Comissions a través de les entitats socials legalment constituïdes a la Comunitat
Autònoma.

2- De modificar l’article 16 del reglament amb l’objectiu de que les retribucions
que percebi un diputat o diputada en dedicació plena no sigui compatible amb cap
altre retribució professional. Que el cobrament d’una retribució plena suposi la
dedicació exclusiva al Parlament.

3- D’establir un mínim i un màxim de parlamentaris o parlamentaries que puguin
percebre la retribució exclusiva per grup parlamentari, assegurant, en tot cas, que
es tendran en compte les especials circumstàncies dels diputats i diputades de
Menorca, Eivissa i Formentera.

4- Que la declaració dels bens patrimonials i d’aquelles activitats que els
proporcionin o pugin proporcionar ingressos econòmics, i que actualment estan
obligats a dipositar en poder de l’Oficialia Major de la Cambra, tengui caràcter
públic i seran objecte de publicació en el butlletí oficial del Parlament i a la WEB de
la Institució.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Fina SANTIAGO I
RODRÍGUEZ
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