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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Pilar Carbonero.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol. 

EL SR. PRESIDENT:

Cap més... Per tant...

EL SR. MARÍ I TORRES:

Substituesc en Juanma Lafuente.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9509/21, de consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam a l'ordre del dia d'avui, que consisteix en
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9509/21, dels consells
insulars.

En primer lloc, volia dir, també, el Sr. Castells hi és per
videoconferència, ens sent, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, bon dia, Sr. President, els sento perfectament.

EL SR.  PRESIDENT:

D’acord. Per tant, ja podem passar a la defensa de les
esmenes, que començam pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, que té les esmenes RGE núm. 12780 i de
la 12783 a la 12787, 12791, 12793, 12794, 12795, 12797,
12798, 12812, 12801, 12802, i de la 12804 a la 12810/21, i per
posicionar-se respecte de les de la resta de grups, té la paraula
la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè ens reservam el debat en el Ple de l'aprovació
d'aquest projecte de llei, però he de dir que hem presentat unes
32 esmenes; que d'aquestes esmenes algunes s'han
transaccionades i altres s'han aprovades, la resta les mantenim,
evidentment, per fer-ne la defensa.

Aquest projecte de llei és..., parlam d'una llei molt tècnica
que el que fa és millorar i aclarir les funcions i l’organització
dels diferents consells, una llei que també, evidentment, està
limitada pel ROF, allà on segons quines accions o segons quins

canvis no es poden fer, però una llei que pensam que millorarà
el funcionament dels diferents consells i, per això també hem
fet aquesta sèrie d'esmenes.

Vull dir que respecte de la votació de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, mantenim la mateixa que en
ponència.

Res més. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, ara passam a defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de la RGE núm.
12886 a la 12892/21, i per posicionar-se respecte de les de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Ensenyat, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt bon dia. Sr. President, li volia demanar si podem
alterar l'ordre del dia. Tenc un problema, no he dut les ulleres
i sóc incapaç de llegir, ara me les davallen, si un altre grup pot
defensar les seves, jo li agrairia eternament perquè és que no hi
veig. Si no els sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

No tenen cap inconvenient. Passarem, doncs, a defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 14073 a la
14078, de la 14081 a la 14087, la 14089, de la 14091 a la
14104, les 14106, 14108, 14109, 14110, 14112, 14126, de la
14128 a la 14138, i de la 14141 a la 14149/21, i per
posicionar-se respecte de les de la resta de grups, té la paraula
el Sr. Castells, per un temps de deu minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Cap problema per
solidaritzar-me amb el Sr. Ensenyat, perquè a mi em passaria
exactament el mateix i, per tant, com que jo sí que vaig equipat,
cap problema per defensar les meves esmenes. 

Vull començar i explicar que ja, quan van aparèixer els
primers avantprojectes d'aquesta llei, MÉS per Menorca ja va
fer quatre grans crítiques, i que, malauradament, ni el projecte
les va solucionar, ni el tràmit en ponència les ha solucionades,
i aquestes grans crítiques -i no entraré en detall- són que és una
llei massa exhaustiva en la regulació de l'organització dels
consells i, per tant, esgota la capacitat d'autoorganització dels
consells, la redueix al mínim, per tant, en aquest sentit, estaria
fregaria l'”antiestatutarietat”; això, d'una banda, això es veu
molt en els articles 17, 21, 28, quan es regulen les atribucions
dels diferents òrgans; el 32, 33, 34, funcions dels diferents
càrrecs, creiem que entra en un detall excessiu quant a
organització. També en l’exhaustivitat quant al funcionament,
les normes de funcionament del Ple, del Consell Executiu, no
deixen marge perquè els consells estableixen la seva pròpia
organització, que és el que diu l'Estatut. L'Estatut diu que els
consells insulars tenen la capacitat d'autoorganitzar-se i que es
farà la llei que en reguli l'organització. La manera de casar
aquests dos principis és fer una llei que doni potestat als
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consells per autoorganitzar-se, i aquesta llei el que fa és
imposar l’organització. Per tant, una llei respectuosa amb
l’autonomia organitzativa dels consells.

Després també la tercera crítica que fèiem és que es
protegia de forma insuficient la potestat reglamentària. Sabem
que aquest és un tema que a l'Estatut no queda prou ben resolt,
hem de pensar que l'Estatut del 2007 introdueix aquesta
potestat reglamentària per part dels consells i encara hi ha
moltíssimes lleis que envaeixen competències dels consells, i
el Govern reglamenta envaint les competències dels consells,
i teníem l'oportunitat en aquesta llei per fer una interpretació de
l'Estatut que protegís aquesta capacitat reglamentària dels
consells, i, malauradament, no hem aconseguit que sigui així. 

Jo defensaré amb més dedicació en aquest ple, en aquesta
comissió, algunes esmenes que ajudarien a pal·liar-ho, que van
obtenir el suport, per exemple, del Partit Popular o que han
rebut el suport d'El Pi i que crec que podrien pal·liar, d'alguna
manera, aquest problema que, no és un problema de MÉS per
Menorca, és un problema de l'arquitectura institucional de les
Illes Balears. 

I per últim, el quart tema que criticàvem i que,
malauradament, no s'ha solucionat, és l’extralimitació de les
potestats de coordinació del Govern; és a dir, fins i tot creiem
que algunes afirmacions de la llei o algunes omissions també
podrien ser contràries a l'article 72 de l'Estatut, que estableix
que la coordinació del Govern ha de comptar amb la
participació dels consells, i en alguns casos la llei això ho omet. 

Per tant, aquestes serien les quatre grans crítiques que
nosaltres fem a aquesta llei, que malauradament no s’han
solucionat. 

Llavors, tot això es va traduir en la presentació de 41
esmenes de les quals ens en queden 32 de vives. Se n'han
acceptat dues absolutament..., -agraeixo, evidentment, el suport
dels grups-, però anecdòtiques, podríem dir-ne així. Se n'han
transaccionat 3, bé, diguem,  aprofitant que l'esmena de MÉS
per Menorca ens l'han transaccionada, també ho agraïm, però
tampoc no canvia gaire la nostra posició respecte de la llei. I
n'hem retirat tres, que, per cert, aprofito per dir, Sr. President,
que retiram en aquest moment una altra esmena, que és la
14106, que fa referència a un aspecte que hem solucionat a
través d'una esmena a una altra llei i, per tant, no té sentit
mantenir aquesta esmena, l'esmena que 14106, per tant, deman
que quedi retirada de la tramitació.

Amb aquestes 33 esmenes vives que ens queden -potser he
dit 32, volia dir 33, perquè de les quatre transaccionades n'hi ha
una que ha quedat viva, la vàrem transaccionar, però va quedar
viva-, d’aquestes 33 jo ara els parlaré només de quatre
esmenes, que em sembla que són importants, que han rebut el
suport d'altres grups en la tramitació i que em sembla que
ajudarien a pal·liar alguns dels problemes més greus que els he
comentat; concretament són la 14091, la 14092 i la 14093.

Totes aquestes esmenes van dirigides a l'article 74, que fa
referència a la potestat reglamentària i als principis generals; és
a dir, tenim un article 74, que va sobre la potestat reglamentària
dels consells, però que bàsicament el que fa és donar una
atribució sense límits al Govern per establir principis generals
normatius. Llavors, nosaltres aquí hem presentat tres esmenes
per afegir punts, que, com dic, van rebre el suport del Partit
Popular i van rebre el suport d'El Pi.

Bàsicament aquí el que dèiem és que quan el Govern faci
principis generals normatius, que, és clar, evidentment aquests
principis generals poden esgotar la capacitat reglamentària dels
consells, i no hi ha cap òrgan de la comunitat autònoma que
pugui tutelar això. És a dir, si el Govern fa un decret a l'empara
de l'article 72 de l'Estatut, per establir principis generals
normatius, no hi ha cap òrgan, l'única via per impugnar això
seria anar al Tribunal Constitucional, cosa que realment és molt
remota. 

Per tant, creiem que aquí cal establir les màximes garanties
per no desvirtuar el que estableix l'Estatut. I nosaltres
proposàvem tres solucions: la primera, la de l’esmena 14091,
i deman a la Sra. Sureda i al Sr. President del Consell d'Eivissa,
que varen votar a favor, i també apel·lo la resta de grups, però
que és important mantenir aquest element perquè ajudaria que
aquesta llei fos més digerible, a la 14091 el que demanem és
una cosa tan simple com que els consells siguin consultats, que
és el que diu l'article 72 de l'Estatut, i aquí no es preveu de cap
de les maneres. 

A la segona, el que demanem, a l’esmena 14092, és que hi
hagi un òrgan de coordinació; és a dir, quan s'hagin de fer
aquests decrets hi hagi un òrgan de coordinació dins els
consells, és a dir, no només la consulta, el primer mecanisme
que és el de la consulta ja sabem que moltes vegades queda
en..., sí, hem cridat i hem parlat amb un director insular i li hem
explicat, no?, per tant, segon, que hi hagi un òrgan de
coordinació, per tant, que això estigui regulat a la llei, que sigui
una cosa seriosa.

I a l’esmena 14093, que quan es facin aquests decrets de
principis generals, que tenen caràcter normatiu, es demani un
dictamen al Consell Consultiu. 

Per tant, són tres mecanismes que ajudarien a evitar que, a
l'empara d'aquesta llei, el Govern, a l'hora d'establir principis
generals normatius, pogués esgotar la capacitat reglamentària
dels consells. Això, d'una banda.

I l’última esmena de la qual els vull parlar, la 14103,
proposam l’adopció d'una nova disposició addicional per deixar
clar que la potestat reglamentària en les competències de
l'article 72 de l'Estatut, la tenen els consells insulars. Perquè
acabem de veure com ahir mateix es va aprovar una llei, amb
la nostra crítica, en què es consagra una llei..., és clar, 
evidentment, la llei pot dictar, dir el que vulgui, el que no pot
fer la llei és dir que la potestat reglamentària, en una matèria
que està transferida als consells, serà del Govern. Per tant, la
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manera que tenim de protegir això és deixar clar amb aquesta
llei, hem d’interpretar, acabar d’interpretar bé l'Estatut per
protegir el que l'Estatut vol garantir, que és que els consells
tinguin aquesta potestat reglamentària. 

Aquestes esmenes, com els deia, aquestes quatre esmenes,
de les 33 esmenes avui he vengut a parlar-los d’aquestes quatre,
que crec que són les que primer han rebut el suport d'altres
grups i que crec també que els grups del Govern haurien de
poder-les acceptar. És a dir, en aquests moments el que tenim
és que els partits que s'han mostrat més respectuosos amb
l'autonomia dels consells, en la tramitació d'aquesta llei, són el
Partit Popular i El Pi, per tant, crec que els partits del Govern,
evidentment el PSOE, però també MÉS per Mallorca, haurien
de reflexionar sobre aquest fet tan preocupant. Deman als
partits que varen votar a favor que mantinguin el vot en
aquestes esmenes, és important aquest debat de cara al ple i,
per tant, també als partits del Govern que, si no avui, almenys
de cara al ple, i amb els dies que tenim fins el ple, puguin
reflexionar, perquè realment són elements que ajudarien a
pal·liar aquest caràcter excessivament intervencionista que, al
nostre entendre, té aquesta llei.

El resum de tot el que els he explicat es traduirà en la nostra
votació a l'articulat, i és que MÉS per Menorca votarà en contra
de molts articles d'aquesta llei i s'abstindrà a molts d’articles
d'aquesta llei. Sabem que no som necessaris per a l'aprovació
d'aquesta llei, sabem que es necessita una majoria de dos
terços, sabem que s'han arreglat amb el Partit Popular, però
creiem que, com s'ha demostrat, per exemple, amb la llei que
vam aprovar ahir mateix, que hi ha capacitat d'arribar a acords
amb altres grups que fan que la llei tingui un suport més ampli.
Ja està clar que el suport de dos terços està molt bé, és
absolutament..., li dóna una gran legitimitat a la llei, però crec
que, precisament, quan es parla d'una llei de consells insulars,
un partit com MÉS per Menorca, que té un paper important a
un dels consells, bé, doncs crec que són comentaris que seria
lògic tenir en compte. 

Em queda el dubte -ja per acabar, Sr. President-, i aprofit
per formular un dubte, aquesta llei ha de superar una votació de
totalitat que ha de rebre el suport de dues terceres parts,
evidentment, en el ple es farà, la meva pregunta és si avui, a
l'hora de dictaminar, també es farà aquesta votació o no. I
aprofito per traslladar la pregunta al Sr. President, si em pot
contestar o si la pot traslladar al lletrat, perquè no ho he vist en
el seguiment, però em fa l'efecte que tal vegada seria lògic que
es fes aquesta votació.

Si es fes aquesta votació nosaltres avui ens abstindríem,
perquè volem donar una oportunitat al diàleg, però,
evidentment, si tots aquests aspectes que jo he destacat no se
solucionen, de cara al ple votaríem en contra. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Em comuniquen, Sr. Castells, que
la votació que demana a la totalitat del dictamen únicament es
fa en plenari, no es fa en comissió. Per tant, aquí no farem
aquesta votació, com deia, sinó que ho faran directament quan
s’acabin de votar en plenari totes les esmenes, tots els punts, la
darrera votació d'aquesta llei, però en el plenari, d’acord?

Per tant, reprenem l'ordre del dia com l’havíem deixat. Si el
Sr. Ensenyat ja està en disposició, pot defensar les seves
esmenes, que van de la 12886 a la 12892, i posicionar-se
respecte de les de la resta, per un temps de deu minuts.

Moltes gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltíssimes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies per la
deferència, però un s’adona de les seves mancances
precisament quan són aquestes evidents, i crec que això ha
passat. 

Però, en tot cas, crec que coincidim tots els que som en
aquesta cambra, i molt especialment els que hem tengut l'honor
i la responsabilitat de treballar dins els consells, que és una llei
que és cabdal dins la nostra arquitectura institucional, com bé
deia també el Sr.  Castells, entenent que el consell de cada illa
és el govern de cada illa, amb tota una sèrie de competències
que li són atribuïdes i d'altres encara que estan pendents de
transferir-se, especialment en el cas de Mallorca, on hi ha
agricultura, i d’altres que es tramiten o que poden a un moment
donat arribar a tramitar-se. Però, evidentment, sempre hi ha un
objectiu fonamental, un objectiu importantíssim, cabdal i
estructural, que és fer dels consells un instrument àgil, àgil
quant a execució. I això moltes vegades és el gran problema,
perquè en determinades qüestions afecten el règim general i en
altres a una qüestió que seria més a nivell autonòmic. És a dir
que el que s'aplica moltes vegades és la mateixa normativa d'un
ajuntament i que, per tant, allò esdevé un ajuntament gros. I
precisament un consell no és un ajuntament gros, és el govern
de cada una de les illes.

I entenem, per tant, que això és l'objectiu que més preocupa
segurament, i sobretot a la gent que ha tengut la possibilitat de
passar per diferents consells i crec que és allà on, almanco per
part nostra, hem tengut més cura a l'hora de presentar aquestes
esmenes; és a dir que realment conduïssin que les institucions
siguin prou més àgils, no tant en anquilosades i tenguin aquest
funcionament que sigui més semblant al funcionament de
l'administració autonòmica, que no d'un ajuntament, a través de
la Llei de bases de règim local, tot i els diferents punts de vista
que hi pugui haver respecte d’això, la qual cosa, evidentment,
és un tema clau, i crec que, en aquest sentit, són també els
diferents consells els que s'han manifestat, han presentat
esmenes, s'han anat treballant, s'han anat incorporant i crec que
en aquest sentit, evidentment, hi ha qüestions encara que manca
resoldre.
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Jo entenc també que per ventura, la comissió no és l'espai,
tal vegada més adequat, sinó que serà en al ple, perquè,
evidentment, s’ha d’aprovar amb una ampla majoria, de parlar
d'aquelles qüestions que, evidentment, els hem de donar quatre,
cinc i deu voltes, si són necessàries, per tal de fer una llei que
sigui un instrument útil, evidentment, per als diferents consells,
perquè, si no, els haurien fet un trist favor. Mirin, que si
després de tot aquest esforç de mesos, resulta que anam enrere,
enlloc d'anar endavant, els haurem fet un trist favor als consells
insulars els quals tenen moltes vegades, dins el seu dia a dia,
aquestes dificultats que fa que determinats expedients
s'eternitzin i no duguin l'agilitat que haurien de dur en aquest
sentit.

I per aquí han anat les nostres esmenes, com bé va poder
explicar la meva companya Joana, Aina Campomar, que excusa
seva presència avui, per cert, on va poder parlar i les va
desenvolupar. Però, repetesc, crec que som davant una gran
oportunitat de fer, perquè tots hi creiem, també la nostra
geografia mateixa entén que determinades qüestions s'han de
gestionar des de la proximitat i, per tant, des dels diferents
consells, que són els governs reals de cada una de les illes.

Per part nostra res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara a la defensa de les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm.
14150 a la 14154 i de la 14156 a la 14160/21, i per posicionar-
se sobre les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el
Sr. Campos, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Yo coincido con algunas
manifestaciones que se han vertido aquí, estamos ante una ley
muy importante, estamos ante una ley en la que, por parte de
VOX, estamos completamente de acuerdo en todo lo que tiene
que ver la transferencia de competencias a los consejos
insulares. Nosotros somos proclives a que cuantas más
competencias tenga el consejo insular mucho mejor, pero, eso
sí, siempre evitando y acabando con las actuales duplicidades.
Pero desde VOX siempre vamos a tener la postura de tener
unos gobiernos de cada isla con las competencias suficientes,
para que realmente ayuden, no sólo al buen funcionamiento de
la isla, sino sobre todo a la administración local, me refiero
municipal de cada una de las islas. 

Las enmiendas que hemos presentado van en ese sentido, es
más, las que hemos votado favorablemente son aquellas que
también van en el sentido que les estaba explicando. Nosotros
vamos a mantener el sentido de voto que hemos llevado a cabo
en las ponencias y sí que me gustaría referirme a unas cuantas,
en las que quiero que quede clara nuestra posición y, además,
invitando a que voten favorablemente a ellas. 

Las que van referidas al artículo 53, que va referido al
régimen lingüístico, que son las 14156, 14150 y 14151, lo
único que pretenden es un bilingüismo real en la administración
pública, que no suceda lo que está sucediendo actualmente,
donde la lengua cooficial del Estado y oficial del Estado, el
español o castellano, está completamente eliminado de la
función pública de cada consejo insular. También sucede en la
administración autonómica y sucede también, por ejemplo, en
este Parlamento autonómico donde no encontrarán ningún
cartel, ninguna información, ningún documento en castellano,
verán que está todo en catalán. Nosotros creemos que para
respetar ese bilingüismo, deben estar en las dos lenguas
oficiales y en ese sentido van nuestras enmiendas. Son unas
enmiendas que además, hacen referencia explícita a las
modalidades lingüísticas de cada isla, que si encima estamos
hablando de consejos insulares, pues creo que eso debería
respetarse, algo que tampoco se respeta, como sabrán ustedes,
y aquí tenemos la documentación que lo atestigua, se hace en
un catalán estándar que no respeta esas modalidades
lingüísticas, que, por cierto, están recogidas también en el
Estatuto de Autonomía, en el artículo 35. Ese es el sentido de
nuestra enmienda al artículo 53.

Hay otra que también nos parece interesante, sobre todo
porque se refiere a la familia, que es la que hemos presentado
una edición de un punto nuevo en el artículo 83, apartado 1,
que es la 14154, que lo que indicamos es que se añada el
informe de evaluación de impacto familiar, según esté regulado
en la legislación vigente; creemos que así como se hace, incluso
en los Presupuestos Generales del Estado, que
desgraciadamente no se ha hecho en los presupuestos
autonómicos, creemos que es importante que exista este
informe de evaluación de impacto familiar, para que las
familias sepan en que les puede afectar en su día a día. Por eso
también reclamábamos el voto favorable. 

Finalmente, queremos hacer referencia a esta enmienda, a
la 14159, que creo que a lo mejor no se le da la importancia
que debería darse, nosotros pedimos la supresión de la
disposición final tercera; es la que dice exactamente que se
modifique la Ley 12/1998, de patrimonio histórico de las Islas
Baleares. Básicamente, lo que dice el proyecto de ley, es que el
acuerdo de declaración de bien catalogado corresponda al
consejo ejecutivo. Nosotros creemos que eso no debería ser así,
porque lo que dice la ley, el 15.1, y se lo leo completo: “La
iniciación, la ordenación, la instrucción y la ejecución de los
expedientes para la inscripción de un bien en el catálogo insular
corresponderá a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico
competente”, hasta aquí no cambia nada la nueva ley; y aquí
viene lo que sí que quieren cambiar, que es “mientras que el
acuerdo de declaración de bien catalogado corresponderá al
pleno del consejo insular.” Nosotros creemos que debe ser el
pleno del consejo insular y no el consejo ejecutivo de turno que
haya en el consejo insular. Creemos que es lo suficientemente
importante, que para que se declare un bien catalogado sea el
pleno el que deba establecer el acuerdo y no cada gobierno.
Creo que es una materia sensible y que es importante tener en
cuenta que deberíamos suprimir esa disposición final tercera.
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No voy a hacer referencia a las otras enmiendas que quedan
vivas, las vamos a seguir defendiendo.

Y simplemente decirles, como he dicho al principio, que
para nosotros estamos ante uno de los proyectos de ley más
importantes de esta legislatura, por supuesto, y de las venideras
creemos que también.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara passam a defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 14163,
14166, 14167, 14170, 14173, 14179, 14183, 14184, 14185,
14186, 14191 i 14193/21, i per posicionar-se respecte de les de
la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Marí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Gràcies Sr. President, bon dia de nou senyors diputats. Bé,
compartesc les reflexions que s'han fet fins al moment per part
de tots els intervinents, som davant d’una llei molt tècnica, com
deia la Sra. Sureda, una llei cabdal, com deia el Sr. Ensenyat,
ha de ser un instrument àgil, com deia el Sr. Campos, també
una de les lleis més importants d'aquesta legislatura, i també
compartesc el que deia el Sr. Castells, hi ha qüestions en
matèria reglamentària que poden ser millorades. 

No obstant, s’ha de dir que és una llei que té una llarga
trajectòria, s’ha treballat amb tots els consells de les Illes des
de fa molt de temps i, per tant, després de molta feina, de molts
debats, d’informes previs, de reunions, de negociacions amb les
conselleres de Presidència, prèviament amb la Sra. Pilar Costa,
i últimament amb la Sra. Mercedes Garrido, i també ara, en
tràmit de ponència, hem arribat ara a aquest tram final de
tramitació de la Llei de consells la qual tots esperam que
finalment pugui ser aprovada amb el màxim grau de consens
possible.

S’ha de dir que, en tot aquest procés, amb tantes reunions
prèvies, com amb totes les de tràmit de ponència, on hi ha
hagut una bona predisposició i actitud per part de tots els grups,
el Partit Popular sempre ha mantingut en tot moment una
actitud oberta, una actitud proactiva, una actitud negociadora
per tal de facilitar un ampli acord que doni el màxim sentit i la
màxima coherència a aquesta nova llei de consells. I ho hem fet
conscients que, aquesta norma, per sobre de diferències i per
sobre de divergències, persegueix un objectiu comú, que és una
finalitat, que també és compartida, d'avançar cap a unes
institucions que siguin cada vegada més eficients, més àgils,
més transparents, més properes als ciutadans i als seus
problemes.

En aquesta cambra hi ha molts d’exconsellers, coneixen el
funcionament dels consells, hi ha també expresidents de
consell, tenim en aquest cas el Sr. Ensenyat, també la Sra. Pilar

Costa, i la mateixa presidenta, coneixen el calvari que és
gestionar un consell insular, ateses les seves limitacions.

Dic tot això des del convenciment que des de la proximitat,
hem de tenir en compte que és d’on s’atenen millor les
necessitats i els anhels de la gent, per la qual cosa des del Partit
Popular hem incidit en què aquesta llei aprofundeixi i millori
les relacions i la col·laboració dels consells també amb els
ajuntaments, en reforçar el municipalisme com a eix clau del
funcionament de les institucions insulars. 

Des de la responsabilitat de treballar en positiu per a
aquestes illes, el Partit Popular ha presentat un total de 34
esmenes, de les quals, en tràmit de ponència, 11 han estat
aprovades; 10 s'han aprovat després de ser transaccionades; 1
s’ha retirat; i 12 s'han rebutjat. Tot i això, des de la clara
voluntat d'acord i consens del nostre grup, no renunciam a
seguir estudiant, a seguir treballant i negociant possibles acords
que permetin incloure aquestes esmenes al text definitiu de la
llei.

Ja entrant en el detall del contingut de les esmenes
presentades, que han estat rebutjades en ponència, estan
relacionades amb aspectes que tenen a veure amb l'aprovació
del Pla d'obres i serveis i els plans de cooperació amb els
ajuntaments; amb el procediment d'aprovació dels reglaments,
per tal de fer-ho d'una manera més àgil i més efectiva; amb la
signatura dels convenis i contractes; temes referits a la
responsabilitat patrimonial; també en matèria de subvencions
on és necessari que s'apliqui la llei autonòmica, el Decret
legislatiu 2/2005; i la necessitat, també, de compensar
econòmicament els consells, almenys els més petits -en aquest
cas, el de Menorca, el d'Eivissa i el de Formentera-, pel
sobrecost que suposarà la posada en marxa d’aquesta llei.

En definitiva, són esmenes que contribueixen a millorar
l'agilitat del servei i la gestió dels consells insulars.

Quant a les esmenes que té vives el Partit Popular, n'hi ha
3 que retirarem, perquè entenem que ja han estat
transaccionades amb altres grups i el text ha estat millorat i, per
tant, aquestes esmenes deixarien de tenir sentit, és l'esmena
14167, fa referència a l'article 26; la 14179, fa referència a
l'article 68; i la 14186, a l'article 88.

En definitiva, esperam que en el tràmit final, quan aquesta
llei arribi al plenari, doncs que algunes d'aquestes esmenes
puguin ser aprovades o transaccionades, perquè, sense cap
dubte, milloraran el contingut d'aquesta norma.

Res més per la meva part. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passam a defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 14196, 14197, 14198,
14199, 14201, 14203, 14205 i 14206/21, i per posicionar-se
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respecte de les de la resta de grups, té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas, per un temps de deu minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, em sumo a les intervencions que ja
han fet altres portaveus, estam davant d'una llei
importantíssima, bàsica i necessària, segurament s’ha endarrerit
molt, però ja ara que som aquí, idò l'hem de millorar entre tots.

Una llei tècnica, on els tècnics, precisament, dels diferents
consells insulars, han tingut la seva oportunitat també de sumar
i de presentar iniciatives perquè els consells insulars siguin
aquests òrgans de govern que permetin tenir una agilitat, que
permetin tenir una possibilitat que les decisions que es prenguin
s'executin de la manera més ràpida i eficient possible. I a aquest
aspecte era on anaven dirigides la majoria de les nostres
esmenes; hi ha algunes esmenes que ja s'han aprovat en
ponència i ens queden unes determinades esmenes que ja
debatrem i defensarem amb més profunditat en el ple del
Parlament. 

Sí vull dir que la major part de l'agilitat i de l'eficiència dels
consells ve llastada -diguéssim- per la Llei reguladora de les
bases de règim local, i aquest petit marge és el que tenim per
actuar legislativament. Nosaltres hem presentat diverses
esmenes i vull incidir en la que hem presentat a l'article 53,
perquè el castellà i el català tinguin, tal com diu l'Estatut, ús
dintre de l'administració, també les llengües pròpies. I, també
ho ha dit el Sr. Vicent, però, bé, hem passat una disposició
addicional per al tema econòmic, als consells insulars, una
vegada aprovada aquesta llei, hauran d’escometre despeses que
s'han de veure compensades pel Govern de les Illes Balears, i
aquí sí que hem presentat una esmena, la 14203, que seria una
disposició addicional, perquè en un termini no superior a un
any, des de l'entrada en vigor de la present llei, el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars signin un conveni
interadministratiu en el qual, previ anàlisi del cost total i efectiu
del mitjans personals i econòmics que resultin necessaris per a
la implementació de les diferents mesures establertes en
aquesta llei, inclogui el compromís financer que reflecteixi
l'aportació econòmica adequada i suficient per part de la
comunitat autònoma de les Illes Balears als consells insulars
per implementar-les. 

I esperam que aquestes esmenes puguin tirar endavant. I bé,
esperam que aquesta llei, que realment té una tramitació molt
consensuada entre tots els grups parlamentaris, sigui realment
la llei que necessiten els nostres consells per poder fer feina
d'una manera eficient, d'una manera àgil, de cara al servei dels
nostres ciutadans. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Com ja s'ha dit, ens trobam davant una
tramitació d'una llei que té la particularitat de ser estatutària,
que això ha fet que s'hagi hagut de treballar més que mai
cercant el consens en aquesta cambra. Una llei necessària, una
llei demanada, una llei treballada des dels consells insulars, una
llei que explica el tret insular a la seva organització
politicoadministrativa, un tret diferencial que es recull a la
Constitució i que ara desplegam amb aquesta llei.

Així, doncs, com deia, aquesta llei ha passat per diferents
filtres i diferents mirades de persones expertes, persones que
treballen dins les administracions insulars, i que han pogut fer
una avaluació de tot el seu contingut. I, tot i ser una llei amb
molts de trets tècnics i jurídics, a les jornades que es varen
organitzar per part de l'Institut d'Estudis Autonòmics, els
diferents catedràtics que hi varen participar, tots varen fer
menció que era una llei molt ben treballada i estructurada. És
cert que després, durant el debat es va baixar un poc més al
detall i es varen fer una sèrie de consideracions i, de fet,
aquestes consideracions són les que el nostre grup, juntament
amb el Grup Socialista, vàrem presentar algunes d'aquestes
esmenes, que trobàvem que milloraven el text final i que varen
ser aprovades durant la ponència i que per això mateix, no ens
queda ara mateix cap esmena viva.

Amb aquesta llei, però sobretot amb les esmenes
presentades pels diferents grups parlamentaris, ha quedat patent
que cada consell insular és un món, ja sigui per grandària, ja
sigui pels recursos humans i econòmics de què disposin, o
l’organització que n’aplica cadascun. Aquest fet, com deia, és
el que s'ha vist reflectit a les esmenes i crec que se n’han
acceptades un bon grapat que fan que es mantengui un equilibri
en el text i que, a més, també s'han fet múltiples transaccions,
per tal d'arribar a més consensos. 

Aquelles qüestions més concretes que s’han presentat pels
diferents grups parlamentaris, crec que també s’obria la porta
que es poguessin desenvolupar mitjançant els reglaments que
poguessin aprovar els diferents consells insulars i que, per tant,
crec que s'ha arribat a un equilibri. 

Així mateix, voldria referir-me a unes qüestions que ha
comentat el Sr. Castells, que m’ha fet l’efecte que per a ell un
dels punts més importants és aquest article 74, i jo li voldria fer
una pregunta, a veure si en el torn de rèplica em vol contestar,
i és que, en llegir les seves esmenes, a mi em fa l'efecte, tal
vegada estic equivocada, i per això vull obrir un poc el debat,
si les seves esmenes no es veurien recollides ja a la Llei de
Govern de les Illes Balears, a l'article 58, ja que preveu la
consulta dels consells insulars, quan la iniciativa els afecti, i
també a la Llei reguladora del Consell Consultiu, a l'article 18,
sobre la consulta preceptiva, que també esmenta, tenc la
sensació, les esmenes que vostè ha presentat, Sr. Castells.
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I bé, si em vol contestar per obrir un poc el debat en aquest
punt i tal vegada a veure si podem arribar a un enteniment els
diferents grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Abans d'entrar en el debat, si m'ho
permet, i per clarificar alguns dubtes i, si vaig errat, després
esper que el lletrat m’ho pugui corregir, el procés que seguirem
per a l’aprovació d'aquesta llei és: avui farem un dictamen en
comissió; en el plenari tindrem un darrer torn de votació de
totes les esmenes que es mantenguin encara al text articulat;
immediatament després votarem, com a qualsevol llei del
Parlament, tots els articles i disposicions un a un, d''aquesta llei,
un a un, per majoria simple; i, un cop hàgim fixat, diguéssim,
el text de la llei per majoria simple de tots i cadascun dels
articles i disposicions, farem una última votació única de tot el
text fixat per les votacions anteriors, en la qual si són necessaris
els dos terços de la votació. Per tant, és la votació final que,
diguéssim, després de les discrepàncies majors o menors que hi
pugui haver en el text articulat i les disposicions, que cada grup
polític fixarà la seva posició sobre el conjunt, el global de la
llei. Per tant, cada un haurem de pesar després a la balança si,
diguéssim, la nostra posició queda prou reflectida o no per a
globalment donar el vistiplau polític de la llei en aquest
Parlament. 

Dit açò, entraré en el debat, molt succintament, perquè el
meu grup parlamentari no té cap esmena que es mantengui a
l'articulat. Com ha dit el Sr. Vicent Marí, president del Consell
d'Eivissa, i que hem treballat molt intensament durant tota la
ponència i molt satisfactòriament, molt cordialment i amb molt
profit, per tant, vull agrair la seva gran predisposició al diàleg,
a l’acord, i crec que hem arribat a molts bons acords per als
consells insulars. Com ha dit ell, és una llei molt treballada
durant molt de temps, pels tècnics dels consells insulars, pels
equips polítics dels consells insulars; la redacció original, el
text base original és un text tècnic, elaborat per tècnics de
reconegut prestigi del món jurídic de les Illes Balears, és un
text que ha passat per mil i un filtres jurídics. 

La Sra. Sans ha parlat també de les jornades
importantíssimes, que l’Institut d'Estudis autonòmics va
celebrar aquí a Mallorca, jo hi vaig poder assistir, la Sra. Sans
també hi era, el Sr. Marí crec que també hi era; van ser sessions
molt profitoses, amb les quals es va enriquir molt aquesta llei;
després vam intentar recollir l'esperit d'aquelles reflexions que
vam fer a les esmenes que nosaltres vam presentar, han estat
acceptades i crec que cada vegada més el text, que jo no

m'atreviria a jutjar jurídicament si s’adequa a l’Estatut, perquè
crec que tots els filtres que ha passat, l’avalen, però crec que
políticament és un instrument que, amb l'espasa de Dàmocles
que pesa sempre damunt els consells insulars, que la Llei de
bases de règim local, és un instrument, una passa important
endavant per a les nostres institucions, el govern de cada illa,
de les nostres Illes Balears. 

Ho dic com a portaveu en aquesta comissió avui d’un grup
polític, que crec que també té un pes a les institucions, perquè
hi jugam un paper important, el Sr. Castells recordava que
MÉS per Menorca juga un paper important a les institucions,
evidentment juga un paper importantíssim, com el juguen tots
els partits; però el Sr. Marí, aquí present, és president del
Consell Insular d’Eivissa, els altres tres consells estan presidits
per companys meus de militància, però companyes meves de
partit, tres dones, a més, i, per tant, crec que el paper del Grup
Socialista en la defensa de la insularitat i dels consells insulars
crec que no pot ser posat en qüestió.

Crec, com ha dit la Sra. Sans, que algunes de les
consideracions que s’han fet sobre el paper dels consells
insulars dins els debats de la tramitació de les normes i les
accions des del Govern, estan resolts ja en altres lleis.
Evidentment tenim la màxima voluntat de millorar i tenim
marge de temps per millorar i si algunes d’aquestes coses
consideram que han de ser incorporades al text, estam amb
plena disposició d’incorporar-ho, açò va per a tots els grups, va
també per a MÉS per Menorca, que és el grup que té més
esmenes vives; evidentment si el marc global legal de la nostra
comunitat troba que no és prou clar, podem encara treballar per
clarificar-ho a la Llei de consells.

Crec que encara tenim marge d’acord amb el Grup Popular,
crec que encara en tenim, crec que ens queden uns dies per fer
feina, però crec que encara podem fer aproximacions perquè hi
hagi un acord més intens d’aquesta llei. I, per tant, la nostra
predisposició al diàleg, al debat i a la transacció es manté més
viva que mai, perquè som al darrer moment del procés,
d’aprovació d’una llei importantíssima.

És una llei d’aquestes que sembla que no afecta els
ciutadans, perquè no afecten cap de les seves preocupacions i
problemes, més que en aquella de la transparència i l’agilitat,
que ho noten diguéssim per (...) els ciutadans, quan es veuen
afectats per l’actuació dels consells. I lamentablement aquesta
agilitat no serà tota la que, estic segur, tots els que som presents
aquí voldríem. Ja ho he dit, tenim l’espasa de Dàmocles, de la
Llei de bases de règim local i fins que no siguem capaços de
convèncer l’Estat que faci aquesta reforma i tregui la cotilla de
les antigues diputacions i la normativa que afecta les
diputacions, tregui la cotilla als consells, els consells aniran
coixos en aquesta agilitat, en aquesta capacitat de respondre als
problemes dels ciutadans i ciutadanes. 

La voluntat del legislador estatutari va ser molt clara, de
quin és el paper que han de jugar els consells dins l’arquitectura
institucional de les Illes Balears. I, per tant, només falta que ens
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llevem de sobre aquesta cotilla, aquesta nosa que penja a sobre,
que és el lligam amb les antigues diputacions, de trist record en
aquestes illes, i que crec que és una cosa que és necessària,
perquè només llavors podrem articular bé, podrem construir
una bona arquitectura institucional i la relació entre govern i
consells estarà clarament definida, perquè en aquest moment
serà quan els consells prenguin tot el sentit que el legislador
estatutari, que l’Estatut els va atorgar i que no eren res més que
una antiga ambició molt important dels ciutadans i ciutadanes
de les quatre illes.

Les diputacions no les feien els pobles, els consells sí que
emanen de la voluntat popular. La gran dissensió històrica entre
les illes neix de la història molt antiga, però en els darrers
temps, d’actuacions no imputables a cap illa en concret, sinó de
les quals és responsable la Diputació Provincial, que va actuar,
diguéssim, com un virregnat sobre les Illes, quatre illes, i,
evidentment, sobretot per a les menors simplement que eren
més lluny, però, evidentment, les diputacions no responien a la
voluntat dels ciutadans de Mallorca, sinó que responien a altres
voluntats contràries als ciutadans i ciutadanes de Mallorca. Per
tant, no és un retret a una illa, sinó que és un retret a una
circumstància històrica a uns temps que mai no haurien de
tornar.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al torn de rèpliques i
contrarèpliques. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Com he dit, durem al ple el debat de les
esmenes i de la llei. Simplement, que no ho he fet abans, vull
agrair la tasca del Sr. Borràs, com a coordinador, i també la
predisposició de tots els portaveus dels diferents grups
parlamentaris per poder arribar a acords en bé d'aquesta llei que
afecta els consells insulars. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Crec que no hi ha massa més coses a afegir, senzillament,
evidentment, és una ocasió històrica que l’hem d'aprofitar. Crec
que hi ha una feina molt intensa feta, ja era prèvia a la
tramitació a nivell parlamentari, i crec que, en aquest sentit, el
debat ha estat o és molt enriquidor.

Evidentment, hi ha qüestions que ja no dependran del
Parlament d'aquestes illes, com bé hi feia referència el Sr.
Borràs, amb la Llei de bases de règim local, que moltes
vegades, vostè ho ha dit, és una nosa que lleva eficiència i
eficàcia en la gestió del dia a dia dels consells insulars,
especialment en aquelles qüestions que els són pròpies. Per
tant, crec que també d’aquí al ple hi ha una feina encara a haver
de fer i un debat que, sense cap dubte ni un, promet ser prou
enriquidor.

Res més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam al Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Castells, té cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Passaré a respondre les dues
interpel·lacions d'alguna manera que se m'han fet per part de la
Sra. Sans. Crec que els exemples que vostè ha posat, Sra. Sans,
i que li agraeixo l'intent d’acotar posicions, no solucionen el
problema que jo planteig a l’article 74, que he posat l’article 74
perquè, evidentment, no puc parlar de les 33 esmenes que tinc.

La Llei del Govern de les Illes Balears sí que és veritat que
diu que als projectes de decret i aquests principis generals han
d'adoptar la forma de decret, es consulten als consells insulars,
però no em dirà que és sorprenent que una garantia..., el marc
estatutari, diguem en aquest cas l'autonomia dels consells
insulars, es reculli a la Llei del Govern i no la a Llei dels
consells; és a dir, partim de la idea de la concessió graciosa que
fa el Govern de consultar els consells insulars, quan en el marc
jurídic dels consells insulars hauríem d'emparar, de protegir, el
dret dels consells a intervenir en les normes que els afecten. 

Jo fins i tot pens, i ara, bé, evidentment m’he tornat mirar
l'article 58 de la Llei del Govern, que es podria entendre que
aquesta llei que és posterior esmena aquella, per tant, el lògic
seria que si està a aquella, també estigués a aquesta,
especialment perquè és la dels consells i és la que ha de donar
garantia als consells. La Llei del Govern el que regula és com
ha d'actuar el Govern, però no és una llei pensada per donar
garanties als consells.

I pel que fa a la Llei del Consell Consultiu, sí que és veritat
que es pot instar aquest dictamen, però ni és preceptiu ni és
amb l'abast que nosaltres ho plantejàvem a les esmenes
d'addició a l'article 34. I dic el mateix, és a dir, és important, el
seu lloc sistemàtic, en la sistemàtica legislativa, és a la Llei de
consells on hauria de figurar aquest punt. A banda que
nosaltres, en el desplegament que proposem de l'article 74,
també proposàvem altres solucions. 

Quant al Sr. Borràs, no diré que m’ha mal interpretat perquè
vostè sap perfectament al que em referia jo; jo sé perfectament
el pes demogràfic o el pes electoral que té el PSOE i que té

 



1458 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 78 / 1 de juny de 2022 

MÉS per Menorca, ho sé perfectament, però aquí l'important no
és la representació, sinó el  lloc que ocupem en aquests
moments en el panorama polític balear. El Partit Popular no
governa a les Illes Balears, però governa a Eivissa, i el Sr.
Vicent Marí s'ha convertit en un dels defensors de l'insularisme
en el debat d'aquesta llei, molt per sobre del PSOE, i no perquè
el PP sigui més insularista que el PSOE, sinó pel lloc que
ocupa en aquests moments en el disseny polític de les Illes
Balears. I, segurament, si hagués estat a l'inrevés i el PP hagués
governat a les Illes Balears i el PSOE hagués governat a
Eivissa, els papers s'haguessin invertit.

Llavors, Sr. Borràs, evidentment, vostè representa més
menorquins que jo, jo d’això no en tenc cap mena de dubte,
però vostè estarà d'acord amb mi, i encara que potser no ho
vulgui reconèixer en públic, que hi ha aquí una significació que
MÉS per Menorca, en aquest cas, no té cap altre mòbil que
defensar els interessos del Consell de Menorca. En canvi, el
PSOE, i això s'ha vist en múltiples coses, evidentment vostès
estan sotmesos a una disciplina pel fet que en aquests moments
vostès governen a les Illes Balears -i el mateix es podria dir
amb els companys de MÉS per Mallorca, que estic convençut
que en molts temes estan d'acord amb el que jo defens-, però la
disciplina de partit, la disciplina de govern, fa que a aquests
temes se’ls posi sordina. 

És en aquest sentit que dic que és lamentable que no s'hagi
fet un esforç, perquè no s’ha fet, Sr. Borràs, i, evidentment, no
impugn la feina que vostè ha fet com a coordinador, que ha
estat excel·lent, sinó la del Govern, no s’ha fet la feina
d'intentar consensuar amb MÉS per Menorca alguns aspectes
importants de l’oposició de MÉS per Menorca que, a més a
més, el Govern la coneix des de fa temps. Tota aquesta feina
que ha dit la Sra. Sans que s’ha fet, que és veritat que s'ha fet,
el Sr. Vicent Marí també ho ha dit, amb els consells, amb els
grups, nosaltres des dels primers avantprojectes vam fer arribar
al Govern la nostra opinió i no hi ha hagut el més mínim intent
d'acostar posicions. 

Aleshores, el resum de tot això és que el Govern necessita
els vots del PP per aprovar aquesta llei. I què ha fet el Govern?
Assegurar-se el suport del PP, és el lògic, des del punt de vista
de la lògica i de la racionalitat, no hi tinc res a dir, però des del
punt de vista polític, és lamentable, perquè hi ha altres maneres
de fer-ho. Per exemple, ahir vam aprovar una llei que no
necessitava dues terceres parts per aprovar-la, amb una majoria
simple o absoluta n'hi havia prou, el Govern la tenia i, tot i així,
el Govern va fer un esforç per negociar amb El Pi, per negociar
amb MÉS per Menorca i per negociar amb Ciudadanos. Jo crec
que aquesta és una forma intel·ligent de governar, a banda de
virtuosa, intel·ligent, per què? Perquè estalvies les crítiques. I,
en canvi, aquí, això no es fa i, per tant, arribarem al ple i hi
haurà crítiques.

Aleshores, crec que tots aquests partits que he dit, El Pi,
Ciudadanos, MÉS per Menorca, som partits absolutament
oberts a negociar i a donar el nostre suport, d'acord amb el
nostre pes a aquesta cambra. Llavors, simplement, crec que

políticament cal assenyalar que el Govern no ha fet l'esforç, en
aquest cas, d'obtenir el suport de MÉS per Menorca per a
aquesta llei.

I li agraeixo molt el guant que ha llançat en dir que hi ha
temps per arribar a acords. Doncs, amb tota la nostra
predisposició per mirar d'arribar a aquests acords, que ja sap
que nosaltres no posem un preu exorbitant al nostre suport, sinó
que el posem d'acord amb la confiança que ens han donat els
ciutadans.

 Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Campos, té cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

No haré uso. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Idò passam al Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Marí. Sr. Marí, té cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Bé, tornant al que assenyalava a la
meva primera intervenció, aquesta llei no resol, però és que
tampoc no pot resoldre el fet que les institucions insulars
exerceixin competències transferides amb igualtat de
condicions que les comunitats autònomes, ja que per això seria
necessari anar més enllà i promoure la modificació de la llei i
dels reglaments de rang nacional, com la Llei de bases de règim
local, o altres normatives que limiten l'àmbit d'aplicació de la
Llei de consells. Però insistesc que és un debat que no podem
obviar i que més prompte, sense cap dubte, més prompte que
tard haurem d'abordar.

La Llei de consells, aquesta que es tramita, no és una llei de
finançament, ho sabem, però sí del que es tracta és de gestionar
amb més agilitat, si el que es pretén és ser més transparent i
més eficient, s'ha de garantir que aquesta llei acompanyi d’un
increment adequat el finançament dels consells per tal que
disposin i tenguin els mitjans adequats per a la gestió diària de
les seves competències. Del contrari, correm el risc que totes
les voluntats i els avanços expressats en aquesta nova norma,
doncs, llavors quedin aparcats sense possibilitat que es puguin
desenvolupar per manca de mitjans.

No tenc el més mínim dubte que dins aquesta voluntat de
consens i d'arribar a acords hi haurà aquí una millora en aquest
aspecte.

I respecte del que deia el Sr. Castells, de la potestat
reglamentària, és cert, és una potestat que resol aquesta llei,
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com a conseqüència del darrer Estatut, les anteriors lleis tenien
limitada aquesta capacitat, i en aquestes esmenes que vostè ha
presentat, els hem donat suport, crec que hi pot haver marge de
maniobra en aquest aspecte, des de la bona voluntat, però
sempre i quan hi hagi la voluntat de tots els consells, tampoc
que no es facin tràmits innecessaris, com dictàmens del Consell
Consultiu, que moltes vegades el que poden és allargar
l'aprovació d’uns principis generals o d'uns reglaments i tornam
a ampliar tots els terminis que ja, de per si, són molt llargs.
Perquè, si del que es tracta és que es pugui reglamentar -i
nosaltres tenim esmenes en aquest sentit-, doncs que els
consells puguin fer-ho d'una manera àgil, directa; els consells
no tenen la possibilitat de fer decrets lleis, ja ens agradaria!, a
tots els que són als consells els agradaria poder fer un
reglament i prèviament aprovar un decret llei, mentrestant
tramitar aquell reglament, però això -per desgràcia- no està
previst a l'actual ordenament jurídic.

Esper que qualque dia això arribi, però mentrestant crec
que, amb aquesta llei i amb la voluntat d'avançar, amb la
predisposició del Sr. Borràs -que ha tengut en tot moment-,
crec que hi ha marge per seguir millorant i que, sense cap
dubte, serà una llei avançada respecte de totes les anteriors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. No en faré ús, únicament vull agrair al
Sr. Borràs la seva predisposició durant tota la ponència al
diàleg i a tots els grups parlamentaris, que realment han fet un
exercici de cercar el màxim consens perquè la llei sigui
realment el més favorable possible per als ciutadans de les
nostres illes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Res, prenc nota de les consideracions
que han fet el Sr. Castells i el Sr. Marí quant a la potestat
reglamentària, trob que és interessant aquest tema, i igual hi ha
marge per poder-ne parlar d'aquí al ple, que crec que seran 15
dies, segurament.

I res, també vull agrair la feina feta al Sr. Borràs durant la
tramitació de la ponència. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Jo m’havia reservat aquest darrer torn
per agrair, precisament, a tots els portaveus, a tots els membres
de la ponència, la facilitat que hi ha hagut sempre, la cordialitat
que hi ha hagut i la voluntat constructiva que hi ha hagut per fer
feina plegats i fer el millor text possible, des de les posicions,
evidentment, de cadascun.

La veritat és que la meva feina ha estat molt fàcil,
pràcticament no n’he haguda de fer, s’ha fet tota sola, i amb
l’ajuda inestimable del lletrat, que ens ha donat molt de suport,
aconsellant tècnicament -a més, moltes vegades amb reflexions
molt sensates i molt oportunes durant les ponències-, i crec que
ha estat una feina de conjunt positiva i que aquí ningú no ha
coordinat, sinó que la ponència s’ha autocoordinat, ha fet feina
tota sola, perquè tothom ha posat molta voluntat i molta
disposició al diàleg.

Jo, abans, he fet èmfasi en la bona entesa que hi ha hagut
amb el Sr. Marí, perquè crec que era de justícia i perquè, a més,
vull dir, l'Estatut ja preveu que aquesta llei és de dos terços i,
per tant, per més comptes que féssim en aquesta cambra, si no
teníem un acord el Grup Parlamentari Popular i el Grup
Socialista era impossible sumar aquests dos terços i, per tant,
era necessari; i la voluntat de sumar aquests dos terços, per part
del Grup Popular, ha estat enorme i, per tant, crec que s'havia
de recollir.

Açò no vol dir que no vulguem arribar a acords amb els
altres grups ni molt manco, però, així com a altres debats, a
altres lleis no és necessari arribar a acords tan majoritaris per
poder aprovar una llei, després la llei serà més coixa o manco
coixa, tindrà més suports o manco suports, però serà una llei,
en aquest cas era a cara o creu, o hi havia llei o no hi havia llei.
I, per tant, era imprescindible, per al bé dels quatre consells
insulars, per al bé de l'insularisme, que estic convençut que tots
els grups defensam, amb el mateix èmfasi i des de cadascuna de
les nostres perspectives, però amb les mateixes ganes i el
mateix èmfasi, era imprescindible que hi hagués aquest
consens, aquest acord.

Perquè el que no podíem permetre, i el Sr. Marí i crec que
tots ho teníem clar, des del primer dia, és que no hi hagués llei,
perquè açò sí que era una traïció als interessos dels ciutadans
i ciutadanes de cada illa i era posar una trava enorme a un
problema que ja pateixen dia a dia els consells insulars, que és
viure amb una norma que està vinculada a una legislació que ja
no existeix, que és l'Estatut original, el primer Estatut; que la
reforma de l'Estatut els dona molt d’alè, els dona molta
empenta, i que es veien frenades per la llei que els ha de regular
i que no els permetia desplegar tota aquesta potencialitat que té
l'Estatut. 
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Simplement, acab dient que m'agradaria que ben prest -ben
prest- aquesta llei l'haguéssim de refer, perquè açò voldria dir
que el gran problema que tenim, el més gros problema, i que no
hem pogut resoldre, no perquè no hem volgut, sinó perquè no
ens deixa la legislació bàsica estatal, a la fi l'hem superat. Per
tant, m'agradaria que -si pot ser, dins enguany i, si no, a l'any
que ve, si pot ser dins aquesta legislatura, haguem de tornar
parlar de reforma de llei d'Estatut, de Llei de consells insulars,
perquè açò significarà que hem fet una passa importantíssima
endavant, que és superar aquesta nosa, aquesta cotilla que és la
Llei de bases de règim local.

Gràcies, president..., i simplement vull reiterar l’agraïment
a tots els portaveus, a tots els membres de la ponència, per la
facilitat i la cordialitat i la bona entesa que hi ha hagut durant
tot aquest procés, en el qual esper que -encara d'una manera
informal, però açò no vol dir que no amb tant de valor polític-,
puguem anar treballant fins al dia que en el Plenari aprovem
definitivament aquesta llei de consells insulars per al bé -ja dic-
de les quatre institucions, dels quatre governs de les nostres
quatre illes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, un cop acabat el debat, passam a
les votacions, d’acord?

Començam per la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Primera votació de l'esmena 12810.

Vots a favor?

Tornam començar. Votació de l'esmena 12810.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 

Abstencions? 1 abstenció, per videoconferència.

Per tant, són: 1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

Passem a l'esmena 12797.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció, per videoconferència.

Per tant, són: 1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció, per
videoconferència.

Esmena 12804.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1 abstenció, més 1 abstenció per
videoconferència. Sí, 1 més 1, que són 2.

Votació de l'esmena 12802. 

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 11 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció, per videoconferència.

Esmena 12801.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 11 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció, per videoconferència.

Esmena 12785.

1 vot a favor.

Vots en contra? 11 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció, per videoconferència.

Esmenes del Grup Parlamentari El Pi, 12806, 12807 i
12808.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Votació de l'esmena 12780.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció, més 1 per videoconferència.

Votació de les esmenes 12800 i 12793.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 2 presencials, més 1 per videoconferència.

Votació de l'esmena 12805.
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Vots a favor? 1.

Vots en contra? 10 vots en contra.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència. 

Votació de l'esmena 12791.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra. 

Abstencions? 5, més 1 per videoconferència.

Esmena 12783.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 5, més 1 per videoconferència.

Esmena 12809.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 11.

Abstencions? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, és que jo he votat a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó. És que no surt aquí, ho he de mirar allà. 1
més 1. Perdó.

Per tant, serien: vots a favor serien 2, 1, més 1 per
videoconferència, 12 en contra i cap abstenció.

12798.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2.

Esmenes del Grup Parlamentari El Pi, 12794 i 12795.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 12784.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
12786 i 12787.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Passem a les esmenes de MÉS per Mallorca, la 12888.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 12890.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3, més 1 per videoconferència.

Esmena 12892.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2 abstencions, més 1 per videoconferència.

Esmenes 12889 i 12891.

Vots a favor? 1.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

He votat a favor, Sr. President. Disculpi.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó. 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Esmena12886.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, són 1 vot a favor, més 1 per videoconferència, 2.

(Se sent una veu de fons que diu: “2, més 9 en contra i 1
abstenció, falta (...)”)

Podem repetir les esmenes 12889 i 12891, per favor.

Vots a favor? 2: 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1.

D’acord, per tant, serien 1, més 1 per videoconferència, 10
en contra i 1 abstenció.

Passem a l’esmena 12886.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3, més 1 per videoconferència.

Són 1, 8 en contra i 4 abstencions.

Votació de l’esmena 12887.

Vots a favor? 1.

Vots en contra?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

He votat a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

1 més per videoconferència. Sí.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2.

Passar a votar ara les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca, la 14106 està retirada, per tant, passam a la
votació de les 14108 i 14112.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 11.

Abstencions? 1.

Per tant, seria, 1, més 1, 11 en contra i 1 abstenció.

Esmenes 14078, 14082 i 14083.

(Remor de veus)

Sí, perdó, són 1, més 1 per videoconferència.

D’acord, per tant, passem a votar les 14078, 14082 i 14083.

Vots a favor?

EL SR. MARÍ I TORRES:

Perdó, president, podríem votar separadament la 14078.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Per tant, votam la 14078.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3. 

(Se sent una veu de fons que diu: “ens en falta una”)

Tornam a repetir, per favor. La 14078.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8. Ara sí.

Abstencions? 4.

Ara passem a la votació de les 14082 i la 14083.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 11.

(Se sent una veu de fons que diu: “12 ha aixecat la mà
(...)”)

I abstencions?

Reprenem les votacions, 14076 i 14086.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

I 1 vot a favor telemàtic, telemàtic no, per videoconferència.

14081.

Vots a favor? 1 per videoconferència.
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Vots en contra? 10.

Abstencions? 1 abstenció.

Esmena 14077.

Vots a favor? 1 vot a favor per videoconferència.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1.

Esmenes 14073, 14074 i 14075.

Vots a favor? 1 per videoconferència.

Vots en contra? 11 vots en contra.

Cap abstenció.

Esmenes 14094, 14095, 14096, 14097, 14099, 14100 i
14101.

Vots a favor? 1 vot a favor per videoconferència.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1 abstenció.

Esmena 14084.

Vots a favor? 1 vot per videoconferència.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2 abstencions.

Esmena 14087.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3.

Esmena 14110.

Vots a favor? 

Vots en contra? 7.

Abstencions? 4 abstencions.

Passam a l’esmena 14102

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1 abstenció.

Esmenes 14103 i 14104.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3.

Esmena 14085.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1 abstenció.

(Se sent una veu de fons que diu: “Eren 9 en contra,
perdona”)

Ah, 9, per tant, eren 1 vot a favor, més 1 per
videoconferència, 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per tant, són 2 vots a favor, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

1 més 1.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

És que he de separar sempre el vot per videoconferència,
perquè quedi constància, per això pos 1 més 1.

Esmena 14098.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Esmena 14109.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 4 abstencions.

Esmena 14089.
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Vots a favor? És 1, més 1 per videoconferència.

6 en contra i 4..., d’acord?

Votació de l’esmena 14089.

Vots a favor? 1 per videoconferència.

Vots en contra? 11.

Esmena 14092.

Vots a favor? 3, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

Esmena 14093.

Vots a favor? 4, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Podem continuar.

14091.

Vots a favor? 4, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 7.

Abstencions?

Aleshores són 4 més 1 per videoconferència a favor, 6 en
contra i 1 abstenció.

Esmenes 14133 i 14134.

Vots a favor? 1 per videoconferència.

Vots en contra? 11.

Abstencions? Cap.

Esmenes 14146 i 14132.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmenes 14130, 14131 i 14147.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14143.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 5 més 1 per videoconferència.

Esmena 14148.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14141.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14144.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 7. 

Abstencions? 4, més 1 per videoconferència.

Esmena 14126. 

Vots a favor? Cap. 

Vots en contra? 10. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmenes 14128 i 14145. 

Vots a favor? Cap. 

Vots en contra? 11. 

Abstencions? Sr. Castells? 1 abstenció per
videoconferència.

Esmena 14135.

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 9. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.
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Esmena 14129. 

Vots a favor? 

(Remor de veus)

Sí, d’acord, sí, sí.

(Se sent una veu de fons que diu: “però hem de votar la
135") 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Presidente, podemos votar la anterior también, porque no
tenemos claro qué hemos votado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, perdó, és que m’he equivocat, perquè com va abans
la 136 que la 135 en el seguiment..., m’he embullat.

Per tant, votam l’esmena 14136. D’acord?

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència. D’acord.

Ara passam a votar l’esmena 14135.

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 10. 

Abstencions? 1. 

Esmena 14129. 

Vots a favor? 1 vot a favor. 

Vots en contra? 6. 

Abstencions? 4, més 1 per videoconferència.

Esmena 14149. 

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 7. 

Abstencions? 3, més 1 per videoconferència.

Esmena 14138. 

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 9. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14142. 

Vots a favor? 3, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? 8. 

Cap abstenció.

Esmena 14137. 

Vots a favor? 4. 

Vots en contra? 6. 

Abstencions? Sr. Castells, vostè què ha votat? 1, més 1 per
videoconferència.

Ara passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, esmena 14153.

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 7, més 1 per videconferència.

Abstencions? 3.

Esmena 14158.  

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 7, més 1 per videconferència.

Abstencions? 3.

Esmena 14151.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, és que m’he equivocat. He votat per
equivocació. Si pot repetir la votació, li agrairé molt.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Tornam a votar. Esmena 14151.

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 10, més 1 per videconferència.

Abstencions, cap.

Esmena 14160.
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Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3, més 1 per videoconferència.

Esmena 14159.

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 7.

Abstencions?

Sr. Castells? Ha votat en contra?

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Sí, he aixecat la mà a l’hora de votar en contra, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant són: 1 vot a favor; 8 en contra, 7 més 1 per
videoconferència, i 3 abstencions.

Esmena 14156.

Vots a favor? 

Vots en contra? 7, més 1.

Abstencions? 3 abstencions.

Esmena 14154.

Vots a favor? 1, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? 8.

Abstencions? 

Són 9 en contra i 1 abstenció.

Esmena 14157. 

Vots a favor? 1. 

Vots en contra? 6, més 1 per videconferència.

Abstencions? 4.

Esmena 14152.

Vots a favor? 4. 

Vots en contra? 7, més 1 per videconferència.

Cap abstenció.

Esmena 14150.

Vots a favor? 4. 

Vots en contra? 7, més 1 per videconferència.

Cap abstenció.

Votació de les esmenes del Partit Popular. Votam l’esmena
14166, ja que la 14167 està retirada. D’acord? Per tant,

Vots a favor? 3 vots a favor. 

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14173.

Vots a favor? 3. 

Vots en contra? 7.

Abstencions? 

Sr. Castells, vostè què ha votat? Abstenció. 1 més 1.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

No, he votat en contra, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, per això li he preguntat perquè ell baixava en el
moment..., 1 més 1.

Per tant, serien: 3 vots a favor; 8 en contra, 7 més 1 per
videoconferència, i 1 abstenció.

L’esmena 14179 està retirada.

La 14170.

Vots a favor? 3. 

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2, més 1 per videoconferència.

La 14186 està retirada.

La 14163.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.
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Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmena 14191.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Esmenes 14183 i 14184.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

(Se sent una veu de fons que diu: “No, ha votat en contra
el Josep, 7 més 1, el Josep en contra”)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, sí, he votat en contra, Sr. President, he votat en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, són 3 a favor, 7 més 1 en contra i 1 abstenció.

Esmena 14193.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 7, més 1 per videoconferència.

Abstencions? 1.

Esmena 14185.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2, més 1 per videoconferència.

Passam al bloc de les esmenes de Ciudadanos, la 14206.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10, més 1 per videoconferència.

Abstencions? 1.

Són 10, més 1 per videoconferència en contra i 1 abstenció.

14205.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 

Tornem votar la 14205 per favor. La 14205.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 11, més 1 per videoconferència.

Cap abstenció.

14197.

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 10, més 1.

Abstencions? 1 abstenció.

Esmena 14196.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 10, més 1 per videoconferència.

Cap abstenció.

Esmena 14198.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 10, més 1 per videoconferència.

Esmena 14199.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 7, més 1 per videoconferència.

Abstencions? 

Esmena 14203.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 7, més 1 per videoconferència.

I abstencions? 1.

Esmena 14201.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7, més 1 per videoconferència.

Passam a la votació d’articles, disposicions i exposició de
motius als quals s’hi mantenen esmenes.

Votació de l’article 9.
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Vots a favor?

(Algunes rialles)

6 vots a favor, més 1.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

Article 11.

Vots a favor? 6, més 1.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4.

Exposició de motius.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4, més 1 per videoconferència.

Article 53.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo he votat a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, 7 més 1 per videoconferència a favor, 1 en contra
i 3 abstencions.

Disposició final tercera.

Vots a favor? 7, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

Votació de l’article 83.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 

Abstencions? 1.

10 més 1 per videoconferència, cap en contra i 1 abstenció.

Disposició transitòria tercera.

Vots a favor? 8, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 

Abstencions? 3.

Article 112.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 

Abstencions? 2 abstencions.

Article 24.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 2.

Votació dels articles 17, 28, 32 i 39.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sr. President, votació separada en dos blocs, 17, 28 i 32, i...

EL SR. PRESIDENT:

I el 39 de banda. D’acord.

Per tant, votam els articles 17, 28 i 32.

Vots a favor? 6, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 3.

Abstencions? 2.

Ara passam a votar l’article 39.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? 

Abstencions? 2 abstencions.

Article 61.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1, més 1 per videoconferència.
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Abstencions? 1. 

Articles 109 i 111.

Vots a favor? 9, més 1.

Vots en contra? 

Abstencions? 2 abstencions.

Articles 20 i 22.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Article 80.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra?

Abstencions? 2 abstencions.

Votació de l’article 3. 

Vots a favor? 9, més un.

Vots en contra, cap.

Abstencions? 2.

Articles 25 i 26.

Vots a favor? 10, més 1. 

Vots en contra? 

Abstencions? 1.

Votació de l’article 74 i de la disposició final primera.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President, demanaria votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, votam l’article 74.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Votació de la disposició final primera. 

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Votació dels articles 123, 124, 125 i 128.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, demanaria votar el 123 d’una banda,
i tota la resta d’una altra.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, ara passam a votar l’article 123.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Ara passam a votar els articles 124, 125, 127 i 128.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? Cap.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, perdó. Sí. 1 en contra per videoconferència

Abstencions? 1 abstenció. 

Votació de l’article 59.

Vots a favor? 9. 

Vots en contra? 1 en contra.

Abstencions? 2.

Hi ha 1 vot en contra per videoconferència. Ja està.

Votació de l’article 21.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Votació dels articles 81 i 88.

Vots a favor?
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EL SR. MARÍ I TORRES.

Perdó, votació per separat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, votam l’article 81.

Vots a favor? 7, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? 3.

Abstencions? 1.

Passam a votar l’article 88.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Votació de l’article 1.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Votació de l’article 48.

Vots a favor? 9, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Votació de l’article 43.

Vots a favor? 11.  

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1 per videoconferència.

Votació de l’article 2. 

Vots a favor? 9. 

Vots en contra? 1.

Abstencions? 1 per videoconferència. 

Per tant, vots a favor eren 10, 10 a favor, 1 en contra i 1
abstenció per videoconferència.

Votació de l’article 99.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Votació dels articles 44, 50 i 54.

Vots a favor? 10.  

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1, mes 1 per videconferència.

Votació de la disposició addicional setena.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? 1.

Abstencions? Cap.

Votació de l’article 35.

Vots a favor? 8, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? 3.

Abstencions? Cap.

Votació de l’article 60.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 1 vot en contra per videoconferència.

Abstencions? 1 abstenció. 

Votació de l’article 130.

Vots a favor? 11, més 1. Unanimitat.  

Votació dels articles 51, 49 i 91.

Vots a favor? 11. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1 per videoconferència. 

Votació dels articles 16, 34, 82, 84, 90 i de la disposició
final quarta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Disculpe, Sr. Presidente, una pregunta, ¿estos artículos no
estaban ya aprobados por unanimidad?
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EL SR. PRESIDENT:

Si són aquí. No, però si s’aprovaren, es varen aprovar en
ponència. És que no ho sé, dic que si s’aprovaren, es varen
aprovar... tot el que està votat en ponència, s’ha de tornar a
votar en...

(Se sent una veu de fons que diu: “s’ha d’elevar a la
comissió per aprovar el dictamen”)

Sí, d’acord. Per tant, continuam. És clar, és que es van
aprovar per unanimitat, però mantenien esmenes, per tant, si
mantenen esmenes, s’han de tornar votar. D’acord.

Per tant, continuam amb la votació dels articles 16, 34, 82,
84, 90 i de la disposició final quarta.

Vots a favor? 11, més 1. Unanimitat. 

Ara votació dels articles, denominacions i disposicions als
quals no s’hi mantenen esmenes.

Votació de l’article 107.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1. 

Votació de l’article 57.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? 1, per videoconferència.

I abstencions? 1. 

Votació de l'article 33.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra?

Abstencions? 1. 

Votació de l'article 126.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra?

Abstencions? 1. 

Votació dels articles: 18, 23 i 27.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Votació dels articles: 29, 30 i 31.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

 Votació dels articles 4, 5, 6, 7 i 46.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència. 

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1.

Votació de l'article 14.

Vots a favor? 11. 

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1 per videoconferència.

Votació de l'article 71. 

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1.

Votació dels articles 12 i 40.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1.

Votació de l'article 87.

Vots a favor? 11, més 1, per videoconferència. Unanimitat.

Votació de la disposició addicional setena bis.

Vots a favor? 10, més 1.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1.

Votació de la disposició addicional setena ter.
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Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1. 

Votació de la disposició addicional setena quater.

Vots a favor? 9, més 1.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 2.

Votació de la disposició transitòria tercera bis.

Vots a favor? 10. 

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1, més 1 per videoconferència.

Votació de la disposició transitòria tercera ter. 

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1. 

Disposició final cinquena bis.

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 1.

Votació de la disposició final cinquena ter. 

Vots a favor? 10, més 1 per videoconferència.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Votació de la denominació del Projecte de llei i de les
denominacions de tots els títols, capítols i seccions: títol
preliminar; títol primer, capítol 1, capítol 2 i capítol 3; títol
segon, capítols 1 i 2, secció primera, segona, tercera i quarta,
capítol 3, seccions primera, segona, tercera i quarta; títols III,
IV i V, capítols 1, 2 i 3; Títol VI, capítols 1 i 2, secció primera,
segona, tercera i quarta; títol VII, capítols 1 i 2, secció primera,
segona, tercera, quarta, cinquena i sisena; títol VIII, capítols 1
i 2; i títol IX; articles 8, 10, 13, 15, 19, 36, 37, 38, 41, 42, 45,
47, 48 bis, d'ordenació de l'article 48, articles 52, 55, 56, 58,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, apartat 1, articles 70, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 129, 131, 132, 133, 134, 135;
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta,
cinquena, sisena; disposicions transitòries primera i segona;
disposició derogatòria; disposició final segona; disposició final
cinquena; i sumari. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

69, apartat 2. Ara falta afegir a tota aquesta llista -que no
tornaré llegir- l'article 69, apartat 2. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President. Li vull demanar separar dos paquets d’articles
d'aquesta votació.

EL SR. PRESIDENT:

Vinga.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Són seguits en el llistat, eh?, vull dir que serà fàcil
identificar-los. D'una banda, els 58, 62 i 63.

EL SR. PRESIDENT:

58, 62 i 63, sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I de l'altra, els 70, 72, 73, 75, 76, 77 i 78.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Per tant, el que fem és votar ara els 58, 62 i 63,
d'acord?

Vots a favor? 11.

Vots en contra? 

Abstencions? 1, per videoconferència. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President. Jo he votat en contra, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó. Perdó, perdó. Per tant són: 11 a favor i 1 en contra,
per videoconferència, cap abstenció. 

Passam a la votació dels articles 70, 72, 73, 75, 76, 77 i 78.

Vots a favor? 11.
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Vots en contra? Cap.

Abstenció? 1 per videoconferència 

I, ara, passam a votar la resta, d'acord?

Vots a favor? 11, més 1 per videoconferència, que és
unanimitat. 

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 9509/21, dels consells insulars.

Es recorda que, d'acord amb l'establert a l'article 133 del
Reglament, els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió, no hagin estat incorporats al
dictamen, es mantindran per al seu debat en ple, llevat que el
grup parlamentari proposant manifesti la voluntat de no
mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la presidència de la
Cambra, dins del termini de 48 hores següents a la data de
l’acabament del dictamen. 

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.

