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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d'avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, president, Irene Triay substitueix Joan Mascaró.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, president, Ares Fernández substitueix Bea Gamundí.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, president, Patricia Guasp substitueix Juan Manuel
Gómez. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. L’ordre del dia d'avui consisteix en
dictaminar el Projecte de llei, RGE núm. 14371/21, de
polítiques de joventut de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, amb RGE núm. 974, 982, 983, 986, 988
i 991, 993, 994 i 996/22, i per posicionar-se respecte de les de
la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Pons, per
un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari El Pi valora positivament aquesta llei de joventut
i, també, l’acceptació que han tengut el total de 30 esmenes que
ha presentat aquest grup parlamentari El Pi, que ha aconseguit
una xifra important de 20 esmenes aprovades en ponència.
Això significa que crèiem que les nostres esmenes milloraven
el text inicial i així s’ha entès, també, per part de la majoria
d'aquesta cambra.

No han estat possibles aquelles que fan referència a l'edat
màxima del jovent, per considerar-se jovent, ni tampoc el
nombre de places que s'han de reservar d'habitatges d’HPO als
joves de la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres seguim insistint que és necessari que aquests
joves siguin considerats com a tals fins als 35 anys, a partir dels
16, i també que el parc d'habitatge destinat al jovent d'aquesta
comunitat autònoma s'ha d'incrementar, perquè nosaltres hem
incrementat també l’edat i, per tant, es multiplica aquesta
població jove.

Pel que fa a les esmenes -no ens allargarem gaire-, ja
reservarem el discurs final per al dia del ple del Parlament en
què es parli d'aquesta llei de joventut; vostès coneixen
perfectament quines són les nostres, també aquells que ens
puguin seguir per streaming, perquè les hem explicades per

activa i per passiva, i les hem defensades en moltes ocasions
davant l'opinió pública, i també en aquest parlament. 

Així que creiem i defensarem, per exemple, la 974, que fa
modificació de l'article 5, que parla dels drets específics de les
persones joves. Nosaltres creiem que, tot i que de qualque
manera transversalment, es pot entreveure que aquests drets
estan defensats en aquesta llei, nosaltres creiem que és
imprescindible que s'especifiquin quins són els drets d'aquestes
persones joves, i per això hem fet un llistat: de dret a
l'autonomia personal; dret a l'atenció, a la promoció i a
l'educació; dret a l'accés amb garanties a una ocupació de
qualitat; dret a l'emancipació; dret d'accés a l'habitatge; dret a
la protecció social. Creiem que estan entre moltes d'altres que
vostès ja han pogut llegir: llibertat d'expressió i d'informació,
la no-discriminació i igualtat d'oportunitats, a una vida lliure de
violències masclistes, entre moltes altres que vostès coneixen.

Nosaltres creiem que, tot i que es puguin donar per fets,
som davant d’un text nou, un text que ho ha de contemplar tot,
i nosaltres creiem que aquest dret de les persones joves s'han
d’especificar i estar contemplats un per un. I per això vàrem fer
aquesta esmena.

També, per altra banda, em detendré a la 996, allà on
parlam de polítiques de joventut de qualsevol administració
pública. Parlaríem de l'apartat 2, de l'article 22, allà on es parla
de requerir investigació contínua, generació de coneixement,
acostar-se al jovent i a les organitzacions juvenils, i nosaltres
hem afegit: “Facilitar a aquests, tota la informació sobre les
polítiques de joventut”. Creiem que el jovent s’ha d’acostar a
l'administració però l'administració també s’ha d’acostar a la
gent jove, a la població jove.

Pel que fa a la 991, és una esmena d'addició, allà on
incorporaríem una nova lletra a l'article 23, que quedaria
redactada de la següent manera: “L'eficàcia, l'eficiència i la
gestió responsable. Els programes i les actuacions adreçats als
joves han d'estar dotats dels recursos suficients per assolir els
objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat
i gestionant-los amb responsabilitat”.

Estam satisfets d'algunes -com deia- de les esmenes
incorporades. Nosaltres pensàvem que havíem de ser més
incisius i anar una passa més enllà, amb paraules com -de
vegades el llenguatge, ja ho hem dit aquí, és molt important-:
“facilitar” ha de ser substituït per “promoure”, i també, dotar de
recursos aquests joves perquè puguin fer, o aquestes
administracions perquè puguin fer polítiques per i als joves.

Així és que a més o manco no m'allargaré més, n'hi ha
d'altres, però aquí els deix un resum del gruix d'aquestes
esmenes que encara continuen vives, i per això les hem
presentades avui en comissió. Per la resta, satisfets de tot allò
aconseguit pel Grup Parlamentari El Pi i també per als joves
d'aquesta terra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1050...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, sí, ja em botava Ciutadans. Sra. Guasp, mil disculpes.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, RGE núm. 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009,
1010, 1012, 1013, 1014, 1018, 1024, 1025, 1029, 1031 i
1033/22, i per posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Guasp per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president. Hoy me toca sustituir a mi
compañero, a Juan Manuel Gómez, que todos conocéis, que
está muy relacionado con las políticas de juventud desde la
administración pública, pero por un examen no ha podido
asistir hoy. 

Miren, desde Ciudadanos consideramos que esta ley es
necesaria y oportuna, creo que después de 16 años de la ley
anterior de juventud, de la primera Ley de juventud del 2006,
debíamos tener un marco normativo como el que se presenta
hoy, el que se está tramitando en el Parlament, para dar
respuesta a las necesidades actuales y propias de nuestros
jóvenes, teniendo en cuenta la diversidad, la creatividad, en sus
manifestaciones y ser ciudadanos en tránsito hacia su
emancipación y proyecto de vida.

Es cierto que desde Ciudadanos toda la legislatura hemos
venido denunciando y poniendo de manifiesto que el Govern
debía diseñar un plan estratégico de juventud como proyecto de
coordinación transversal, sobre todo de las políticas públicas.
Yo misma interpelé, a finales de octubre, a la consellera de
Asuntos Sociales, sobre las políticas de juventud de este
gobierno, de hecho, surgió de esa interpelación una moción que
la mayoría de sus puntos fueron aceptados por los grupos
parlamentarios, en el que poníamos de manifiesto la necesidad
de coordinar las políticas de juventud con una comisión
interdepartamental y, sobre todo, dar respuesta a los problemas
de emancipación, el problema del paro y la precariedad laboral,
que es la primera preocupación de los jóvenes de las islas
Baleares y de su dificultad, sobre todo, para acceder a una
vivienda asequible, era su segunda preocupación.

 Instábamos, también, al Govern a favorecer el acceso de
los jóvenes a una vivienda asequible mediante: uno,
deducciones, bonificaciones e incentivos fiscales; dos, la
bajada al 4% en los impuestos de transmisiones; y favorecer la
construcción de vivienda asequible. 

Nosotros consideramos que era necesario salir de esa ley
que sólo hablaba de los jóvenes como o en su ámbito de ocio,
de tiempo libre, creemos que había que dar un paso más, como
esta ley, aunque en algunas pequeñas cosas no estemos de
acuerdo, pero con la mayoría sí, y así ejerceremos nuestro voto;
creemos que debe de ponerse el foco no sólo en educación sino
en formación.

Se nos han aceptado, de 32 enmiendas se han aceptado 15,
ya en ponencia, hoy nos quedan 16 vivas para defender; entre
ellas, quería hacer mención a una enmienda que pedimos bajar

la edad de los jóvenes, de las personas objeto de esta ley, a 15
años, porque, así por derecho comparado y por muchos
expertos, creemos que se debe reducir el ámbito de esta ley a
los 15 años.

También defendemos que, con nuestra enmienda 1005, que
no solo sea el IBJove el organismo encargado de las políticas
de juventud de este gobierno, sino que se añada que se haga
siempre conjuntamente con la conselleria y las demás
administraciones públicas competentes en materia de juventud.

También varias enmiendas, un paquete de enmiendas
relacionadas con la lengua catalana, eliminamos en algunas de
ellas e introducimos las dos lenguas oficiales de las Illes
Balears.

También una enmienda importante, la 1007, que es incluir,
en la adecuación al régimen lingüístico, el règim lingüístic,
añadir una expresión propia que sea añadir “que se estudie y se
protejan las modalidades insulares de Mallorca, de Menorca, de
Eivissa y de Formentera”, así como eliminar “los territorios de
parla catalana” del artículo 29.o), que es nuestra enmienda
1010.

Y estas serían nuestras enmiendas. También esperamos
algunas en cuanto al Consell de la Joventut y programas de
promoción de hábitos saludables.

Esperamos llegar a transacciones. Es cierto que se nos han
aceptado 15 en ponencia, creemos que modifican y mejoran el
texto del proyecto de ley que se registró en el Parlamento,
sobre todo también las que hacen mención a incluir, favorecer
las condiciones para su emancipación y poner el foco en ello.

Una importante que era para diseñar los vocales en la
disposición final primera, punto 5; promover las competencias
digitales de los jóvenes para favorecer formas innovadoras y
alternativas de la participación democrática. Y estas 15
enmiendas consideramos muy importante que se hayan
aceptado.

Nuestra intención y el objetivo de Ciudadanos con estas
enmiendas y con esta ley es que queremos que sea una ley útil,
una ley eficaz para todos los jóvenes y que también lo sea, y
esto es muy importante, que también sea una ley eficaz y útil
para sus órganos de interlocución y representación como son
los Consejos de la Juventud que tienen el respaldo de este
grupo parlamentario. Es cierto que queremos que sean un
verdadero... el Consell de la Joventut creemos y queremos que
sea un verdadero interlocutor con las administraciones, que sea
operativo en actividades sin duplicidades; queremos también
que sea más transparente, que haya rendición de cuentas con la
auditoria; y pedimos esa autonomía funcional, pero también
que sea despolitizado de partidismos y que sea más
participativo, que represente realmente y que nuestros jóvenes
se sientan identificados con el Consell de la Joventut y
participen en él.

Estamos a favor de cambiar la naturaleza jurídica del
IBJove, creemos que debe ser  una entidad público-empresarial
para ganar mayor agilidad para la ejecución de programas,
actividades y servicios y estamos de acuerdo en ello.
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Yo, Sra. Pons, estaría de acuerdo, después de hablarlo con
mi grupo parlamentario, no subir a 35 años todo, pero sí que a
lo mejor hacer alguna mención que para alivio fiscal y políticas
de emprendimiento nosotros, Ciudadanos, siempre ha pedido
que en todas esas políticas para alivio fiscal también se
incluyan los jóvenes de entre 30 y 35 y siempre hemos puesto
ese tope, y veríamos bien subir a esa edad también.

Para mí lo importante es que luego el desarrollo de esta ley
sirva realmente para responder a los retos que tienen las
administraciones con nuestros jóvenes. Creemos que es
fundamental que los jóvenes, pues, sientan que las
administraciones hacen políticas pensando por y para ellos.

Por tanto, esta sería mi primera intervención en la comisión
de hoy.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Popular,
per defensar les esmenes RGE núm. 1058, de la 1061 fins a la
1068, de la 1070 fins a la 1086, de la 1091 fins a la 1096, de la
1099 fins a la 1108, de la 1110 fins a la 1113, la 1115, de la
1118 fins a la 1123, de la 1125 fins a la 1129, de la 1131 fins
a la 1146, de la 1149 fins a la 1165, de la 1167 fins a la 1170,
de la 1172 fins a la 1174 i de la 1176 fins a la 1185/22, i per
posicionar-se respecte de les de la resta de grups parlamentaris,
té la paraula el Sr. Fuster, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President, molt bona tarda, companys
diputats. Vull començar aquesta intervenció i dir que s'han
aprovat 22 esmenes presentades pel Partit Popular i, sense cap
dubte, vull agrair a tots els partits que donen suport al Govern
i que no donen suport al Govern que s'hagin aprovat aquestes
22 esmenes, s'han aprovat 22 esmenes de 128, 128 esmenes que
hem presentat, que tenien i que tenen un objectiu molt clar, que
és millorar el text presentat pel Govern en aquesta llei de
joventut. 

Des del Partit Popular hem volgut fer feina a la ponència
que hem acabat a posar el focus en el que entenem que són els
principals problemes que tenen els joves de la nostra comunitat
autònoma: emancipació, ocupació i educació. En aquest sentit,
en aquests temes vostès no han volgut, fins ara, aprovar gairebé
cap esmena de les que hem presentat i crec, sincerament, que
és un error, ja que són esmenes importants i cabdals per als
joves de la nostra comunitat. Així com els agraesc les esmenes
que s'han aprovat, lament que no s'hagin aprovat aquestes,
perquè, ja els ho dic, són esmenes que hem presentat en positiu,
que venien a millorar el text que vostès han presentat i esper
que d'aquí al futur puguem arribar a qualque acord. Són
esmenes que, evidentment, mantenc vives per la seva
importància i que defensaré al plenari i, com els he dit, esper
que puguem arribar a qualque pacte, a qualque acord i que
reconsiderin la seva posició.

Jo no entraré al detall de les esmenes presentades,
d’aquestes 128 esmenes, però sí que els vull dir que hi ha temes

com el tema de la família o el tema del Consell de la Joventut
que, evidentment, hem vist que tenim una posició política o
posicions polítiques molt diferents, i m'agradaria amb aquestes
especialment que s’ho replantegin, perquè crec que no posar
cap referència a la família o una referència mínima, idò no té
cap lògica, la família és part important de la vida d'una persona
durant tota la seva vida, a l'edat adulta, a l'edat més de tercera
edat, com es diu, però és especialment important a l'etapa de la
joventut, per tant, crec que es podria fer més focus en aquest
tema d’aquest projecte de llei de què parlam.

El segon és sobre el Consell de la Joventut. Jo ho vaig
explicar a la ponència a tots els meus companys i aquí ho torn
dir: nosaltres no estam en contra del Consell de la Joventut, a
més, malgrat no estar-hi en contra, entenem que s’ha de dotar
el Consell de la Joventut d’una certa agilitat, perquè és vera que
la situació que tenia fins ara idò és una situació que dificultava
la seva feina i crec que això s’ha de corregir, però d'això a
donar carta blanca pràcticament al Consell de la Joventut i que
pugui fer el que vulgui, idò evidentment, no ens sembla bé
perquè crèiem o consideram que hi ha una passa important. 

Hi ha altres esmenes de forma general, ara em referesc a
totes les esmenes referides a la llengua, que nosaltres n’hem
presentades prou, que puc entendre la posició de determinats
partits polítics. No estic d'acord en absolut amb el seu
posicionament, però sabent el que pensen, doncs evidentment
els puc entendre o puc entendre el seu plantejament, però no els
puc entendre d'altres partits polítics, no entenc el seu
posicionament, defensar com nosaltres hem defensat les dues
llengües oficials, tal com diu l'Estatut d'Autonomia, crec que
entra dins la lògica dels partits constitucionalistes, i crec que en
aquesta llei es deixa molt de banda una llengua cooficial com
és el castellà.

Dit això, que són els tres blocs més important, n’hi ha molt
més, en definitiva, senyors diputats que donen suport al
Govern, els deman que es replantegin el seu posicionament en
les esmenes que els hem presentat, en totes les que no s'han
aprovat, hi ha marge fins al dia de la votació i que es puguin
consensuar temes que, com els he dit, són cabdals per als joves
de la nostra comunitat autònoma.

Hi ha un parell d'esmenes que hem acordat respecte de les
quals intentarem fer una transacció amb els partits que donen
suport al Govern, esper que puguem arribar a un acord, per la
meva part i per part del Grup Parlamentari Popular, sense cap
dubte així serà. 

Respecte de les esmenes que queden vives i que avui
votarem d'altres formacions polítiques que no donen suport al
Govern, és a dir, d’El Pi i Ciudadanos, vull dir-los que a la gran
majoria, per no entrar en detall, hi votarem a favor i a altres ens
abstendrem. 

Respecte de MÉS per Menorca, tenim una esmena molt
pareguda i per la nostra part intentarem arribar a un acord, però
avui mantindré viva la meva esmena o l'esmena que ha
presentat el Partit Popular.

I, simplement per acabar, senyors diputats, vull fer una
petita observació al president, i és que a l’informe del
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dictamen, a la pàgina 5, l'esmena 1091 de l’article 24, surt que
és una esmena presentada per Ciudadanos, i realment és una
esmena presentada pel Partit Popular. Simplement és una
observació que vull fer i dir que va ser fins i tot el Sr. Gómez
i Gordiola, que em va avisar d’aquesta errada. Simplement
perquè en quedi constància.

Res més. Moltes gràcies senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Em comenta el lletrat, que l’error
al qual fa referència, ja està corregit.

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, de la RGE núm. 1188 fins a la 1190, la 1192, la
1193, 1196, 1200, 1201, 1205, 1208, 1211, 1212, 1213, de la
1215 fins a la 1230, les 1232, 1235, 1237, 1240, 1241, 1244,
1245, 1247, 1248 i 1249/22 i per posicionar-se respecte de les
de la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Font, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Abans de
començar, vull anunciar que presentarem un vot particular
contra la incorporació de l'esmena 1046/22, que ha modificat
l'article 67, ho fem perquè aquesta inclusió suposarà la
desaparició del Consell de la Joventut de Menorca, sota el
nostre punt de vista, i és ben evident que cercam el mateix
objectiu, que és la independència dels consells de joventut.
Però també és cert que la situació de l’esmentat Consell de la
Joventut de Menorca té unes especificitats que voldríem
rectificar amb una solució pràctica. 

Precisament, i per intentar trobar una solució, fa dies que
negociam una disposició addicional per donar temps necessari
al Consell de la Joventut de Menorca, per acabar de fer el seu
camí, per convertir-se en aquest òrgan autònom. Insistesc,
només demanam una mica més de temps perquè es pugui
assolir l'objectiu comú. Els deman que prenguin en
consideració aquestes qüestions, ja que el risc actual és, com ja
hem dit prèviament, o almanco sota el nostre punt de vista, que
desaparegui el Consell de la Joventut de Menorca, i, si no vaig
errada, debatem, precisament, la llei de joventut. 

Seguim defensant les nostres esmenes vives, perquè el
nostre raonament, i aquí permeti’m que els demani reflexió,
respon al simple fet que els consells cada vegada assumeixen
més competències, amb la qual cosa és ben lògic que
l'arquitectura institucional vagi canviant. En aquest sentit, una
gran part de les nostres esmenes, incideixen en la inversió de
l'ordre de les diferents administracions. Aquí volem remarcar
que, com no pot ser d'altra manera, estan fonamentades en el
nostre Estatut d'Autonomia, i per açò en demanam el seu
acompliment, les competències són dels consells insulars, que
són poder executiu i amb capacitat reglamentària, la funció del
Govern és legislar per a qui ha d'exercir dites competències.
Per a MÉS per Menorca, aquesta és una llei sobre
competències pròpies i per açò hem intentat traslladar la nostra
preocupació sobre possibles invasions competencials. 

Per les esmenes vives que ens queden, observaran que
l'enfrontament de visió el tenim en el règim competencial, en la
coordinació dels òrgans de l'administració autonòmica i en el
Consell de la Joventut. Sobre aquest darrer anunciam, el nostre
vot en contra dels articles als quals fa referència, del 53 al 64.
Pensam que, tal i com apareix a la llei, és massa en clau
mallorquina i volem consells de joventut que siguin reflex de
la realitat de les nostres illes.

Nosaltres hem de dir que vam negociar durant molt de
temps amb la conselleria, vam pactar tot un seguit de
transaccions i no sempre s'han respectat, i jo voldria que açò
també quedés  palès, perquè creiem que les negociacions quan
es fan, s'han de respectar també. 

I respecte del sentit del vot, mantindrem el mateix sentit de
vot que vam fer a ponència, i, evidentment, hi haurà uns quants
articles que hi votarem en contra també. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Mayor per posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups parlamentaris, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Bé,
farem diverses transaccions a quasi tots els partits, de fet,
d’esmenes, que ara us reparteix la Irene, jo em centraré, en
aquest cas a les del Partit Popular i del partit El Pi.

Sra. Pons, li fem una transacció a l'esmena 974/22, que
vostès, l'esmena que proposàveu és tot un seguit de
desglossament de tots els drets de les persones joves. Nosaltres,
a la llei desglossar-ho tot no ho veiem, perquè sempre tenim el
risc de quedar-se algun sense, fora. Llavors, el que sí li fem és
com una transacció, en aquest cas perquè, dintre de l'article sí
que quedi que “les persones joves, com a grup demogràfic amb
necessitats específiques, tenen els següents drets”, i que quedi
a l’inicial, que és enumerar només drets bàsics, perquè tot el
que vostès enumeren aquí, ja es troba a altres legislacions, que
ja és un dret adquirit. Llavors, li fem una transacció a la seva
esmena, en aquest aspecte, d’afegir, dintre de la descripció de
l'article 5, dels drets específics de les persones joves, aquesta
frase, si li sembla bé. 

Al Partit Popular, i em sembla que ja ha anunciat que més
o menys mantendrà el seu vot fins arribar a uns consensos, no
obstant, Sr. Fuster, sí que li explicaré algunes transaccions que
ja li han passat el document, i intentaré explicar-li els motius de
la transacció que fem. Començaré per l'esmena 1095, vostès
afegeixen a l'article 24, a la lletra n), afegeixen l’afegitó “así
como las herramientas TIC”. Nosaltres hi estaríem a favor, a
l’únic que li fem l'esmena és que, en lloc de dir “TIC”, que
potser no se sap què és i per a un text legislatiu queda millor,
doncs ficar “Tecnologías de la Información y Comunicación”
i entre parèntesi, si es vol, TIC, és l’única transacció que li fem
a l'esmena. 
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Després, sobre l'esmena 1119, la tinc aquí, vostès en aquest
cas proposen un nou article, també amb tota una sèrie de
requisits. Ja vam aprovar una esmena i ja està incorporat un
nou article d'emprenedoria, llavors, en aquest cas, del que
vostès proposen no acceptaríem algunes de les lletres que posa,
però sí que n’hi acceptaríem tres, en aquest cas, seria afegir,
just al principi de l'article 26, té quatre punts, posaria, just
abans de l'article 26 bis, punt 1, doncs abans, seria afegir: “Les
polítiques de joventut en matèria d'emprenedoria que impulsi
el Govern de les Illes Balears, han de centrar-se almenys en els
següents aspectes: a) Fomentar l'emprenedoria juvenil
mitjançant ajudes i mesures fiscals que faciliten la creació
d'empreses de nova creació, promovent així la figura de
l'empresari jove. b) Fomentar la formació juvenil en matèria
d'emprenedoria i de noves tecnologies, per donar a conèixer
una altra alternativa laboral i econòmica amb perspectiva de
futur a la nostra societat. I una lletra c), que és “els altres que
s'estableixin a cada pla estratègic de polítiques de joventut del
Govern de les Illes Balears.” En definitiva, són les lletres c), h)
i crec que la g) de la seva proposta.

També li farem una transacció a l'esmena 1132, que més o
menys també vostès proposen també una esmena d'afectació a
l'article 28, i nosaltres també hi ha algunes lletres que sí li
acceptem, però d’altres no. Llavors, seria incorporar un nou
punt, que seria el 28.2, que quedaria amb el redactat següent:
“En matèria de salut i joves, són àmbits essencials d’actuació,
almenys els següents: a) El tractament de prevenció de la
drogodependència i altres addiccions. b) Tractament i
prevenció de les malalties mentals. c) Educació afectivosexual.
d) El tractament i prevenció de malalties de transmissió sexual.
e) La prevenció d'embarassos no desitjats. f) El tractament de
prevenció de trastorns alimentaris. I g) La promoció dels hàbits
saludables. D’acord. N'hi ha un parell que no les hem
acceptades i, a més, perquè també ja ho hem inclòs a altres
esmenes que hem acceptat d'altres partits.

Després, referent a l'esmena 1139, també del Partit Popular,
que en aquest cas afecta l'article 29, que és la corresponsabilitat
i apoderament i participació, vosaltres voleu afegir a l'article
29.e), que diu “amb especial incís el reforç de l'acció
telemàtica”. Nosaltres en aquest cas... -no, perdó, m'estic
equivocant..., perdó, un momentet, perdó, perdó, això la 1139,
perdó-; vostès el que indiquen és que s'afegeixi a l'article que
posa: “Incrementar i millorar la interlocució de les persones
joves amb les administracions públiques”, vosaltres demaneu
afegir: “utilitzant vies de comunicació telemàtica que permetin
una administració disponible a temps complet”. I nosaltres el
que li fem és la transacció que, en lloc de dir el que vostè diu,
que posi: “amb especial incís en el reforç de l'acció telemàtica”,
més o menys, quedaria d'aquesta manera, però trobem que
queda millor recollit que, si no, l'altre encotillaria molt aquest
tipus de suport, que trobem que és la finalitat que vostès volen
amb aquesta esmena.

I després, ja per acabar, la 1143, que vostès afegeixen el
tema de l'esport. En el tema de l'esport, totes les mesures que
vostès aquí proposen que s'afegeixin a la llei, n’hi ha moltes
que entenem que hi ha a la llei d'esports que treballam, també,
des d'aquesta comissió, que d'aquí a poc entrarà també en tràmit
parlamentari, ja recull totes les accions que vostès proposen.
Llavors, els proposam un text, un poquet més ambigu, que ja

reculli un poquet la filosofia, que és el que entenem que sí
queda una mica coix d’aquesta llei i trobam encertat que
s'incorpori aquest element, que és l'esport, i proposaríem que
quedés a un nou article, el punt 1, quedaria: “En el marc de la
política que desenvolupen les administracions autonòmiques de
promoure hàbits de vida saludable, s’ha de prestar-se especial
atenció a l'esport dirigit a joventut, com a instrument educatiu,
de promoció de valors i que contribueixen a mantenir i millorar
la salut”, li proposem aquesta esmena perquè ja quedi, diguem,
la filosofia incorporada.

En principi, res més, esperem que siguin acceptades i, si no,
com vostè diu, Sr. Fuster, doncs arribam a un acord ja a la
finalització de plenari, perquè entenem que millorarien el text,
també, de la llei. 

En principi, res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mayor, si no li sap greu, podria aclarir al lletrat si les
transaccions que ha presentat són les mateixes que ha
presentat...

(Pausa)

 Bé, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez, de
VOX-Actua, per un temps màxim de deu minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. presidente. Seré muy breve. Durante la
tramitación de esta ley hemos apoyado algunas enmiendas,
principalmente de PP y Ciudadanos, aunque también algunas
de MÉS per Menorca y otros grupos, que han hecho que esta
ley pase de ser catastrófica a ser infumable.

Por supuesto, nosotros, al contrario de algunos grupos que
han intervenido aquí, somos absolutamente contrarios a este
engendro que se ha llamado el Consejo de la Juventud, que
basta ver su actual composición y ver a qué intereses sirve;
actualmente, por si alguno no lo sabe, está presidido, por Joves
per la Llengua, que seguro que son un grupo muy -¿cómo
diríamos...?- afín a los intereses, evidentemente, del actual
equipo de gobierno.

Creo que la falta de consenso es la crónica de una muerte
anunciada. Esta ley nos veremos obligados -en el momento que
tengamos responsabilidades de gobierno- a derogarla. 

En plenario, nos abstendremos en la mayoría de las
enmiendas que queden vivas y votaremos, por supuesto, en
contra de la ley. Ninguna de las enmiendas que han sido
aprobadas incide de manera decisiva en el sentido torcido de
esta ley, ni en temas de lengua, ni de familia, ni ningún otro que
pueda alterar el sesgo marcadamente partidista de esta norma,
por tanto, nos es absolutamente imposible hacer nuestro este
texto, ni en todo ni en parte ni nada.

Por eso presentamos una enmienda a la totalidad. Por eso
no presentamos enmiendas parciales, considerábamos que la
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ley, toda su estructura, todo su pensamiento, toda su ideología,
era equivocada, no pensamos que se pueda arreglar ni con una
enmienda ni con cincuenta. Por eso, como bien les digo,
mantendremos nuestra oposición a esta ley y solo votaremos a
favor de aquellas enmiendas que intentan mejorar algún tema
como el de la lengua o el de la familia.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Fernández, per un temps màxim
de deu minuts. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tots i totes, senyors i
senyores diputades. Com la resta de grups, reservarem el
discurs més polític i general, i el que quedi pendent de la llei
reservat al plenari que, vist com és el debat ara i com ha estat
el debat a la ponència, estam absolutament convençuts que serà
veritablement interessant i, a més d’interessant, serà un debat
important, precisament pels temes i l'objecte que té aquesta llei
de polítiques de joventut, a un moment on la generació de les
persones més joves, la nostra generació -com hem dit moltes
vegades- està a un moment molt delicat, un moment en el que
hem viscut moltes crisis unides, una rere l'altra: la crisi
financera de la passada dècada; la crisi de la COVID; la
conseqüència, ara, de la guerra, i, per tant, que, com a
responsables públics que, precisament, la nostra responsabilitat
és donar resposta a aquesta situació i intentar articular
solucions que precisament millorin les condicions de vida de
les persones joves de la nostra terra, idò tenim aquest projecte
de llei que, dins el meu parer, jo voldria començar a dir que
crec que bona part de les esmenes que s'han presentades, les
que ja s'han acceptades, les que es varen transaccionar, les que
s’acceptaran avui, les que es transaccionin i les que puguem
arribar a consensos en el plenari, crec que -de veritat- bona part
d'aquestes milloren aquesta llei, i han estat en positiu. 

I jo crec que, per tant, podem començar dient això, vull
agrair el treball que s'ha realitzat a la ponència, crec que és
l’actitud positiva. Jo crec que aquí podem coincidir tots i totes
els que vàrem tenir l'oportunitat de poder participar-hi, el nostre
grup parlamentari està satisfet amb el to, amb la predisposició
pel consens al qual vam poder arribar, a moltes d'elles; i allà on
no hem arribat al consens, a mi sí que m'agradaria posar en
valor una qüestió, és la nul·la confrontació, jo crec que era
important que, a més del consens, no hi hagués confrontació
gratuïta en una qüestió en la qual crec que compartim la gran
majoria dels grups parlamentaris d'aquesta cambra i que, per
tant, jo crec que és una qüestió molt important que hem de dir.

A més, vull dir-los que, evidentment, hi ha esmenes que no
vàrem poder votar a favor a la ponència, i que no podrem votar
a favor, que quedaran vives per al ple i que, per tant, com dic,
no m'hi estendré més en aquest sentit.

S'ha dit: algunes esmenes són ideològiques; i això
precisament no és negatiu, evidentment aquí representam la
ciutadania que ens ha donat la seva confiança per traslladar la

seva veu, i respect el posicionament d'algunes esmenes, però
respectin també alguns grups parlamentaris que no les puguem
compartir, precisament, perquè són ideològiques i fem la
mateixa feina que la resta. I si ara, els grups parlamentaris que
no compartim aquestes esmenes tenim una posició majoritària,
és bàsicament perquè la ciutadania ens ha col·locat en aquest
punt, no sabem el que passarà a un futur, com altres vegades,
ja ha passat.

El tema, com s'ha comentat, el tema ideològic és com el
tema de la llengua, que jo puc entendre que alguns grups
parlamentaris mantenguin aquestes esmenes, d’acord, el que
passa és que sobre el nostre punt de vista, el tema de la llengua,
doncs, bé, no hi ha tema, no hi ha tema per molt que insisteixin.
Jo record quan varen voler crear un conflicte d’allà on no n'hi
havia, jo em pensava que ja havíem après d'aquestes
circumstàncies, veig que anys després encara seguim amb el
mateix punt. Evidentment, com entendran, per coherència,
nosaltres ens mantenim en aquest sentit. 

Altres esmenes que no hem acceptat, senzillament creiem
que el redactat original de la llei és millor, és preferible o és
més clarificador, però crec que és important dir que arribarem
al voltant de les 100 esmenes acceptades, o transaccionades, de
les 265 presentades; doncs, bé, és un nombre important, i jo
crec que, ja no només dels grups parlamentaris que donen
suport al Govern, sinó crec que és mostra que la gran majoria
de grups parlamentaris hem intentat arribar a acords allà on
veritablement hem pogut arribar i hem debatut el que ha fet
falta i el que falta per poder debatre.

Perquè ha estat una llei participada, consensuada i sense
confrontació en la tramitació parlamentària, i jo crec que ja ho
sentirem en el debat en el plenari, per molt que diguin alguns
que no ha estat una llei participada, ha estat una llei participada
prèviament a entrar en el tràmit parlamentari, com a
avantprojecte de llei, amb el període d'audiència pública, on
moltes entitats, entre d'altres la que tenc l'honor de representar,
Joventuts Socialistes, va realitzar les seves aportacions i totes
les entitats podrien haver fet exactament el mateix. 

Parlant ja d'algunes esmenes que tenim avui encara vives,
a mi m'agradaria parlar de les esmenes de Ciutadans, en primer
lloc. La portaveu de Ciutadans, la Sra. Guasp ho ha dit,
esmenes aprovades 15, nosaltres li presentam avui, tenen 4
propostes de transacció més per sumar a les esmenes que hi ha
presentades. Jo aquí sí que li vull dir que vull agrair,
honestament, la seriositat i la solvència de la majoria de les
esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Ciutadans, que
han aportat en positiu, per construir, perquè el seu company
Juanma Gómez ha insistit en l’actitud positiva que ha tengut i
amb el compromís que té amb el Consell de la Joventut de les
Illes Balears i, en general, amb les polítiques de joventut. Vostè
deia, que això ho hem sentit moltes vegades, que el Consell de
la Joventut no ha d’estar polititzat, com hem dit moltes vegades
el Consell de la Joventut ha de fer política, el que no ha de fer
és partidisme, que són qüestions, crec, que prou diferents. 

Respecte d'algunes esmenes, com li hem dit que nosaltres li
presentam transaccions, la tenen davant, a l'esmena 1005,
nosaltres senzillament, el que els proposam és que el redactat
quedi afegint que “la coordinació en l'impuls del Pla estratègic
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no només estigui de la mà de l’IBJove, sinó també,
evidentment, juntament amb la conselleria del Govern en
matèria de joventut.”

A l'esmena 1024, que hi estam d’acord quan parlam de les
competències de la reunió plenària del Consell de la Joventut
de les Illes Balears, que aquelles funcions que puguin afectar el
funcionament de l'assemblea general doncs siguin ratificades
per aquesta, en comptes (...) ratificades, perquè té sentit amb la
finalitat que crec que el seu grup parlamentari presentava
l’esmena.

Després en tenim una altra, que crec que vostè ha esmentat,
és la 1025, quan parlam de la composició mínima del Consell
de la Joventut a les Illes Balears. El nostre grup parlamentari ha
estat en contacte constant amb la Comissió Permanent del
Consell de la Joventut, per consensuar les esmenes que s'havien
presentat, per saber quin era el seu parer i, evidentment, com
som els afectats, doncs seguir un poc el camí que ells marquin,
entenem que és positiu el que diuen, però fem una composició
més mínima, de quina ha de ser la composició mínima de la
Comissió Permanent, eliminar la figura de les vicepresidències;
no implica que no hi hagi vicepresidències, sinó que en el
reglament intern ja regularan ells si volen tenir aquesta figura.

I crec que la darrera esmena que hi ha en aquest sentit, és la
que fan a l’article 79, és l’esmena 1029, quan parlen de la
promoció d’hàbits saludables. Absolutament d’acord, en aquest
sentit afegir, l’única esmena és separar-la de quan diu “de la
prevenció de les conductes de risc”, afegir el que vostès diuen:
“programes de promoció d’hàbits saludables entre la població
juvenil”, just un apartat abans, que jo esper i entenc que hi
puguin donar suport.

Per part dels companys de MÉS per Menorca, de la Sra.
Font, nosaltres volem dir-los algunes qüestions, nosaltres no
compartim evidentment el vot particular que vostè ha anunciat,
però el respectam evidentment, perquè defensen la seva
posició, per tant, em sembla lògica. Només vull dir-li que
nosaltres no consideram que el redactat actual de la llei, així
com ha quedat a la ponència, extingeixi el Consell Insular de la
Joventut, primer i principal perquè no existeix, després perquè
habilita poder-ho fer. Afortunadament, coincidim en l'objectiu
i com volem que sigui un Consell de la Joventut,
malauradament, en el camí i en la forma és on trobam totes
aquestes discrepàncies, que jo esper que a qualque moment per
ventura puguem arribar a algun acord. Però em crida sobretot
el fet que precisament l’objectiu el compartim i jo crec que això
és important per al jovent, per a la participació i en general per
a la política que fem en aquesta cambra.

D’algunes de les esmenes que queden vives, com veuen,
nosaltres presentam algunes transaccions, a l’esmena 1201, que
fa referència a l'article 12, a partir de l'esmena que vostès han
presentat, afegim al final “en coordinació amb els
ajuntaments”. Jo crec que és una figura important per poder
reivindicar, precisament, per les competències sobretot
d'execució que tenen diàries, crec que és important fer-ne
esment en aquest sentit, 

A l'esmena 1205, reformulam algunes de les competències
de l'IBJove, de l'àmbit de l'elaboració i l'execució, s'elimina el

punt c) el qual parla de la participació juvenil, perquè aquestes
bàsicament són competències dels consells insulars i tenen raó
de ser que, evidentment, no siguin aquí. 

El mateix, pel que fa a l'àmbit de l'assessorament, la
consulta i la proposta i l'estudi que s'elimina a l'apartat b), quan
parla de la prestació de serveis, i es reformulen els apartats d)
i e). Però mantenim bàsicament el redactat original. 

I de l'esmena 1229, són dues que queden, de l’esmena 1229,
quan parlam de les funcions i característiques dels consells de
la joventut insulars, l'apartat 3 jo crec que era una qüestió
important, quan es diu que “els consells de la joventut insulars
han de ser consultats quan el consell insular corresponent dugui
a terme actuacions” en el redactat original posava “o el Govern
de les Illes Balears”; jo crec que els consells de la joventut
insulars han de ser consultats quan el consell insular competent
respecte d’això tengui objecte de fer. La resta seria del Consell
de la Joventut de les Illes Balears. 

I, per últim hi ha l'esmena 1232, aquí intentam detallar una
mica més els procediments d'aprovació del reglament de
funcionament intern, que compartim absolutament el sentit de
l'esmena, el desenvolupam una mica més i, això sí, passam, a
pròpia petició del Consell de la Joventut, que en lloc de “6
mesos” siguin “9 mesos”, coneixent la seva realitat, perquè
puguem desenvolupar-ho.

Després em quedaríem dos comentaris més, respecte del
Grup Parlamentari Popular, efectivament, s'han acceptades i
transaccionades 22 esmenes, com li ha explicat la meva
companya Cristina Mayor, hi ha altres esmenes, 7 esmenes més
on es pot arribar a aquest acord. Jo confiï que abans del plenari,
puguem fer aquesta tasca i puguem intentar arribar a un acord.
Vostè ja sap que nosaltres no compartim la l'afirmació que diu
vostè, que la llei vol donar carta blanca al Consell de la
Joventut de les Illes Balears. No és cert, hi ha una fiscalització
com qualsevol òrgan que té un pressupost que deriva de la
comunitat autònoma, la fiscalització de la pròpia assemblea, de
les entitats que en formen part. En tot cas, jo estic content que
ara estiguin d'acord amb el Consell de la Joventut de les Illes
Balears, ho dic seriosament, perquè ara si hi està, en altres
moments no hi han estat, quan el varen extingir. Però jo estic
content que anys després hagin vist la importància que té el
Consell de la Joventut de les Illes Balears i que, per tant, hi
donin suport.

Ja per acabar, únicament respecte del Grup Parlamentari
VOX, doncs no tenim res a dir, perquè no hi ha esmenes que
hagin presentat, perquè ja varen tenir el seu protagonisme en el
seu moment, quan varen presentar una esmena a la totalitat i,
per tant, com ja vàrem poder debatre, doncs res a dir-ne.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Comença ara el torn de
rèpliques i contrarèpliques i, vist que la votació serà en certa
manera complicada, els demanam que en aquests cinc minuts
d’intervenció, especifiquin, per favor, especialment aquells que
tenen transaccions a les seves esmenes, El Pi a la 974;
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Ciutadans les 1005, 1024, 1025, 1029; el Grup Mixt, les 1201,
1205, 1229, 1232 i 1190, si accepten la transacció o no
l’accepten, de manera clara, que quedi clar als serveis jurídics
per favor.

La del Partit Popular, crec que ja hi ha fet referència i ha dit
que no n’acceptava cap i que les enviaria al ple, no és així?
Molt bé.

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Pons, amb un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull valorar la bona voluntat
que hi ha hagut durant la tramitació, sobretot en ponència, de
poder arribar a acords, per tenir una millor llei de joventut, que
s’ajustàs més a la necessitats actuals dels nostres joves, amb
una doble crisi que han hagut de patir -i les que venen, perquè
encara en venen més-, i creiem que el que hem de fer és sumar
per poder tenir aquest marc que faciliti que ells puguin tenir,
entre altres coses, un projecte de vida.

Simplement, vull dir que no acceptarem la transacció que
se’ns fa a la 974; jo entenc el que es diu, però creiem que no
ens deixam res, sinó ben el contrari, el que fem és especificar
aquells drets que tenen els joves i que no hem de voler suposar
coses. A més a més, no ens ho hem inventat, és a dir, són
moltes les lleis de joventut arreu que contemplen una a una els
drets que nosaltres hem posat en aquesta esmena de
modificació 974. Així és que encara hi som a temps que s’ho
repensin, aquells que donen suport al Govern, i Cristina Mayor,
que ha estat la portaveu a l'hora de parlar d'aquesta esmena
nostra. Així és que no acceptarem la transacció.

Sí que després, Sr. President, demanarem votació separada,
perquè hi va haver un moment en què no vàrem poder assistir
-per culpa de la COVID- a la ponència, i es varen fer votacions
que ara s'hauran de tornar votar i que, segons el seguiment, es
fan conjuntament, però jo li hauré de demanar després votació
separada d'alguns articles concrets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, la Sra. Guasp per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Moltes gràcies, president. Vull agrair també aquest tarannà
que hi ha hagut en aquesta comissió, em consta, el Sr. Gómez
així m'ho ha traslladat, i li vull donar les gràcies per l’esment
que ha fet el Sr. Fernández.

Miri, nosaltres, de les transaccions que ens fa el Partit
Socialista, vull dir que estam d'acord amb l'esmena 1005, la
transacció que ens fan crec que és important -ja ho he dit a la
meva primera intervenció- que l'IBJove tengui aquesta funció
i aquesta competència de coordinar, impulsar, però sempre

juntament amb la Conselleria del Govern en matèria de
joventut.

També estam a favor i d’acord, i acceptam la transacció que
ens fa a l'esmena 1024, en relació amb la plenària del Consell
de la Joventut.

No podem estar d'acord, encara, ja veurem a la sessió
plenària, amb la de l'esmena 1025, agraeixo, de totes maneres,
aquesta transacció, creiem que sí que és necessari incloure la
figura del vicepresident a la composició mínima del Consell de
la Joventut. Aquesta la deixam viva encara per a la sessió
plenària.

I sí que acceptam també l'esmena 1029, en relació amb la
promoció d'hàbits saludables.

Sí que he de posar de manifest que al meu grup ens hauria
agradat que s'incorporés a l'article 25 del text una esmena
d'addició, creiem que en el punt de formació i educació hauria
de constar la petició que nosaltres fem, de promoure el
coneixement de les llibertats, els drets, els deures, dels
ciutadans establerts a la nostra Constitució, i fins i tot pens que
haurien d'afegir “i l'Estatut d'Autonomia”, tal vegada podríem
arribar a una transacció a la sessió plenària.

També vull esmentar aquesta manca de voluntat dels grups
que formen el pacte de fomentar, d’incorporar, a l'article 23,
l'estudi i la protecció de les modalitats insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera; i també d'incloure l’esment a
les dues llengües oficials, a l'article 24 k), i no que sigui sempre
garantir l'accés a la cultura i donar suport a la creació jove i al
desenvolupament dels llenguatges artístics i creatius,
especialment en català; creiem que seria bo incloure les dues
llengües oficials.

Vull acabar aquesta intervenció i torn dir el que he dit al
principi, de manifestar expressament aquesta voluntat de
consens en aquesta tramitació d'aquesta llei, molt important per
al Grup Parlamentari Ciutadans.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Per tant, entenem que accepta
la 1005, la 1024, la 1029, i no accepta la 1025. És així? És així.
Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Fuster, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començ, primer, per la
Sra. Font i Marbán, que ens ha presentat una transacció, i li vull
fer una pregunta, però vaig al fons de la qüestió, li dic que avui
no l'acceptarem, però que la mirarem i, d'aquí al plenari,
intentarem arribar a un acord. Vostè, la pregunta que li vull fer,
és que ens presenta la transacció a l'esmena 1190 de l'article 79,
i jo ho he mirat i no em quadra..., -ah, d’acord..., ai, perdó,
d’acord-, era la 1235. Disculpa, és que em surt aquí... D’acord,
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idò, ja està, ho entenc. Intentarem arribar a un acord, però és
que no em quadrava.

Al Sr. Fernández, molt breument, en el tema de llengua no
hi ha tema, ha dit. Home, Sr. Fernández!, un poquet, sí, un
poquet sí, sí que hi ha tema; jo entenc, i li ho dic de veres, que
vostès són dins un pacte i han d’acceptar, no diré empassar,
però sí acceptar certes coses, estic segur que si vostès
governassin tot sols, aquests temes de llengua possiblement
estarien un poc diferents plantejats dins aquesta llei, jo crec que
sí que hi ha tema.

Sobre el finançament..., sobre el Consell de la Joventut en
si, Sr. Fernández, miri, estic totalment en desacord amb el que
vostè ha comentat, jo ja vaig expressar la meva postura, ja sé
que vostè en té una altra, no vull entrar a fer un debat, però jo
mantenc, evidentment, les seves afirmacions sobre el tema del
Consell de la Joventut.

I ara sí que em centraré en la Sra. Mayor, també en vostè,
perquè és la que ha fet referència a les esmenes del Partit
Popular. Miri, no n’acceptaré cap, ara mateix, les mantenc
vives, però ja li dic que les he mirades ara per damunt, quant a
la 1095, tema de TIC, li he de donar una volta, jo també per
ventura li faré una transacció, però, en principi crec que no hi
haurà problema.

A la 1119, un nou articulat en el tema de l’emprenedoria; he
entès, no ho sé, que vostè me n’acceptarà qualcunes sí, però
altres no..., ho miram.

A la 1132, article 28, un poc tres quarts del mateix que
l’altra: que m’acceptaran uns punts, però no altres, idò ho
miram. Ara els estudiaré, perquè jo fa, ara, bé, me’ls ha tramès
el representant del Partit Socialista fa una estona llarga i no els
he pogut mirar amb certa concentració.

I, després, fer a la 1139, un article 29, “con especial
inciso”, he entès, a una part. Bé, no me cierro a ello, ho miram
i a veure si podem arribar a un acord, perquè de veres que és el
meu..., que és el nostre objectiu.

I sí que li vull dir una cosa, igual, que a la 1143, ens seiem
i la miram. És vera que hi ha una llei de l'esport que entrarà,
crec que després de l'estiu, o potser el Govern l’entrarà ara,
aviat, però... i és vera que a la llei de l’esport es tractarà amb
tot seu desplegament el tema de l'esport, però és com el tema de
la família, crec que joventut-família, joventut-esport, és un
tema que té molta relació. Per tant, fer una vaga referència -que
és el que he entès-, o “ambigua”, crec que és la paraula que
vostè ha emprat, idò em sembla que hem de ser un poc més...,
un poc més valents, per dir-ho de qualque forma, en el tema de
l'esport. En qualsevol cas, tampoc no és un tema..., crec que és
un tema en el qual ens podem posar d'acord.

Dit això, 1095, perquè li quedi clar al Sr. Lletrat, com ha dit
el president: 1095, 1119, 1132, 1139 i 1143, no accept ara les
transaccions.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sí que acceptarem les
transaccions proposades i agraïm que s’ho hagin repensat.

Però sí que li he de demanar al Sr. Fernández, que què
passa amb l'esmena 1190.

I vull recordar, Sr. President, que hem emès un vot
particular i que ho tengui present a l'hora de fer les votacions. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Font, no ha quedat clar, si ho pogués
repetir

(Remor de veus)

A totes que sí, a tot sí.

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, seré molt breu. Bé, Sr. Fuster,
estic convençuda que sí que arribarem a un consens i podrem
sumar 7 esmenes més a la llista que vostè posa.

I Sra. Pons, doncs també li deman que es replantegi d’aquí
a la sessió plenària la transacció a l'esmena que li fem perquè
és per sumar i és precisament perquè no quedin excloses a la
llei les referències que vostès fan.

Només jo demanaré votació separada de l'esmena, no sé si
ho dic ara o ho puc dir després, ho diré després, idò.

Doncs, ja està, per a la resta moltes gràcies i tot i que hi ha
algunes esmenes proposades pels diferents grups parlamentaris
que han quedat fora, perquè no s’ha arribat a un consens, sí que
puc dir, a diferència d’altres partits que no ho diuen, que
aquesta llei s’aprovarà consensuadament, es fa una tramitació
consensuada i s’ha elaborat de forma participativa i
consensuada. Crec que podem estar d'enhorabona de com duem
el debat i que al final aquí, a les Illes Balears, tindrem una llei
de joventut molt, molt consensuada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua, per un temps màxim de cinc minuts, el Sr.
Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. presidente. Sr. Fernández, nosotros entendemos
que las enmiendas sirven para mejorar un texto o hacer
aportaciones, y así lo hemos hecho en muchas leyes, por
ejemplo, leyes que veremos en breve en este parlamento, la ley
de archivos, la ley de ciencia, ahí no tenemos ningún problema
en entrar, en hacer enmiendas para mejorar el texto o hacer
aportaciones que nosotros consideramos positivas. El problema
es que algunas de sus leyes tienen toda una estructura
defectuosa porque los cimientos son defectuosos, entonces
entendemos, por ejemplo, la Ley de Educación o esta ley de
juventud, que no hay enmienda posible porque no se puede
edificar bien sobre un cimiento defectuoso. Lo que decía
aquella famosa novela que solo Dios puede escribir recto con
renglones torcidos, porque el resto de la humanidad con
renglones torcidos solo podemos escribir torcido. 

Sobre el tema de la lengua yo le quiero dar una
tranquilidad, yo le garantizo que si nosotros en el futuro
tenemos responsabilidades de gobierno, no cambiaremos la
imposición de la lengua regional que ustedes practican por una
imposición de la lengua común del conjunto de España,
seremos respetuosos con las dos lenguas que son oficiales en
esta comunidad. No es esa nuestra intención, pero por lo visto
sí lo es en la suya. 

Nosotros, en lo que se refiere en este momento a todas las
enmiendas presentadas por todos los grupos nos vamos a
abstener, y fijaremos nuestra posición definitiva en el Pleno
donde se votará esta ley, donde les anuncio, por supuesto, que
votaremos en contra del conjunto de ella.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Fernández, també per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, sí, és cert, gràcies, Sra. Font, que
m'he deixat a l’exposició, entre tantes transaccions, disculpin,
una transacció que proposam a l'esmena 1190/22, del Grup
Parlamentari Mixt, si no m'equivoc la tenen vostès, tenen dues
versions amb la transacció, com quedaria l'article 79, però en
tenen una altra amb unes disposicions en negreta que és per
facilitar un poc la feina, que és amb la incorporació que vàrem
fer a ponència, amb les esmenes 989 del Grup Parlamentari El
Pi i les esmenes 1028 del Grup Parlamentari Ciutadans.

Així quedaria més clar, a part d'altres esmenes que
incorporarem també, però, bé, respecte de les de la ponència
així quedaria aquest article, que el que fa és reformular la
cartera de serveis juvenils, algunes qüestions sobretot encaixar-
les en el tema del que ha d'incorporar-se a la cartera, per
exemple, de serveis insulars i no deixar la cartera de serveis del
Govern de les Illes Balears.

Crec que ho deixa més clar i aquesta és una mica més
correcta i, per tant, idò això, els deman també el suport i a la
Sra. Font si pot acceptar l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam les votacions. En tot cas, Sra.
Pons, sí, molt bé. No falta ningú més, no és així?

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 1078, 1083,
1085, 1102/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETARIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Votació de l'esmena RGE núm. 991/22, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Votació conjunta de les esmenes RGE núm.
1084, 1093, 1094, 1096, 1100/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 1075/22, 1081,
1082, 1092, 1101/22 presentades pel Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena RGE núm. 1055/ 22 del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

(Se sent una veu de fons que diu: “1005") 

I què he dit? Bé, 1005, 1005... 1005, eh?

(Algunes rialles)

Vinga va, no comencem que en queden... 1005/22,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Si es pot repetir la votació.

Vots a favor?... Aquesta està transaccionada, exactament,
eh?

(Remor de veus)

Està acceptada la transacció. 

Vots a favor?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 1095/22, del Grup
Parlamentari Popular. No ha acceptat la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 996, 1180,
1029, 1032, 1033/22.

Vots a favor?

(Remor de veus)

7, el punt 7 del seguiment.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sr. President, demanaríem votació separada de les esmenes
996 i 1029, que la 1029 té una transacció, que el grup
parlamentari Ciutadans crec que ha acceptat.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. President, si fos tan amable podria repetir les esmenes
que es votaran ara? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

996/22, la traiem de la votació conjunta. Per tant, en
principi, quedarien la 1180, la 1031 i la 1033.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perquè a la 1029 també hi ha una transacció que ha acceptat
el Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, president, perdoni, per part nostra únicament
necessitaríem votar la 1029, transaccionada, per separat.

EL SR. PRESIDENT:

L’altra no?

(Remor de veus)

Sra. Pons, n’hi ha alguna que li interessi votar per separat?
No.

LA SRA. PONS I SALOM:

Està bé en conjunt, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votam primer la 1029/22, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, transaccionada i acceptada la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votaríem ara la resta, és a dir, la 996, la 1180, la 1031 i la
1033.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1007/22 del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet. Tornam repetir la 1007/22. Repetim,
1007/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1091/22 del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, aquí hi ha una errada, que és del Partit Popular,
no de Ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, prenem nota. Veig que ja està rectificat.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

La 1091.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, a la darrera versió del document ja està rectificat, que
posa ja que és del Partit Popular.

1091/22 del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1066/22 del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1080, 1132, 1061, 1067 i
1068/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm...
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LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó president, demanaria tres blocs votació separada. Per
una banda de la 1113, 1108, 1112, 1115, 1122, 1125, 1139...

EL SR. PRESIDENT:

Espera un poc, espera un poc.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó. Torn començar president?

EL SR. PRESIDENT:

No. 1115, la següent?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, 1115, 1122, 1125, 1139, 1151, un bloc.

Un altre bloc seria 1105, 1106...

EL SR. PRESIDENT:

Esperi, si els pareix bé, votarem aquestes.

Per tant, la 1113, 1108, 1112, 1115, 1122, 1125, 1139...

LA SRA. PONS I SALOM:

Un moment, perquè ara fa via vostè president. Si m’ho pot
repetir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El bloc que vostè m’ha dit ara mateix.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ja, però un moment, perquè jo mirava les que li deia en
segon lloc, que no m’ha deixat... Si m’ho pot repetir, és que no
sé ara què fa.

EL SR. PRESIDENT:

Però si és vostè que m’ho ha dit Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, 1113, 1108, 1112 i 1115?

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, 1113, 1108, 1112, 1115, 1122, 1125, 1139 i 1151.

LA SRA. PRESIDENTA:

És correcte president.

EL SR. PRESIDENT:

És així. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Segon bloc Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ah sí, ara he comprès el que volia dir. Segon bloc, 1105,
1106, 1149 i 1163.

EL SR. PRESIDENT:

I 1163.

LA SRA. PONS I SALOM:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara quedaria la resta.

LA SRA. PONS I SALOM:

La resta.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Nosaltres demanaríem Sr. President, votació separada de
l’esmena 1024, que té una transacció acceptada pel Grup
Parlamentari Ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

1024. Votam l’esmena 1024/22, amb transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votam ara la resta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar l’esmena RGE núm.
1074/22 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 1076 i 1079/22
del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 982/22 d’El Pi Proposta per
les Illes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1077, 1086, 1103/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1119/22 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A favor, tornam repetir.

Vots a favor? Amb un poc més d’alegria, si no vos sap greu,
votar, és que no veig les mans. Qualcú que... eh? Ben altes! I
no mir ningú. Molt bé gràcies.

(Algunes rialles)

Molt bé. Gràcies.

Tornam repetir. La 1119/22, a veure si prestam un poc...,
1119/22.

Vots a favor?

Vots en...

(Remor de veus)

1119, Sra. Guasp, vostè vota a favor, em sembla, no és així?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar les esmenes 1158/22 i
1165/22 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1099/22 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1182 i 1183 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1152, 1153 i 1174/22 del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 1070 i 1072/22
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 1179, 1181,
1184, 1185, 1062, 1063, 1064, 1071 i 1073.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanaria votació separada en tres blocs.

EL SR. PRESIDENT:

3 blocs, digui’m.

LA SRA. PONS I SALOM:

Per una banda, 1123, 1126, 1133, 1162, 1164, 1165, 1167,
1168 i 1169, 1173, 1177 i 1178/22 i ja, o sigui, no, i això és un.

EL SR. PRESIDENT:

El primer bloc, el primer bloc. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

El segon bloc, Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, segon bloc, 1128, 1134, 1135, 1136 i 1150.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Vots a favor del segon bloc?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votam la resta d'esmenes.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1008 i 1009/22 del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena RGE núm. 1010/22 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

(Remor de veus)

Repetim.

Vots a favor? Almanco algun n’hi ha d’haver, Sra. Guasp,...

(Remor de veus i algunes rialles)

No, no, si és que repetim, ho repetim, perquè no ens
quadrava la votació, per això ho trobava rar.

La 1010/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena RGE núm. 1200/22 del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo no he votat, eh?...

(Remor de veus)

Jo no he votat, jo m’he abstingut.

(Remor de veus)

Bé, no he alçat la mà, però, bé, m’he abstingut, què passa...

(Algunes rialles)

Per alguna cosa som el president...

(Remor de veus) 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en...
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EL SR. PRESIDENT:

No, he votat a favor..., en contra volia dir.

A veure, perdó, que m’he despistat. Què passa, no us ha
passat mai o què?

(Remor de veus)

Repetim la votació, 1008 i 1009/22 del Grup Parlamentari...
Ai, no, no...

(Remor de veus)

Perdó, perdó... Perdonau. Perdonau!

(Remor de veus)

Aquesta, sí. 

Vots a favor de la 1200/22.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 

Abstencions? Ara. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena RGE núm. 1235/22 del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor? 

Vots en... Uep! aquí..., veus..., no només som jo..., a veure...

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

La 1003/22 del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

(Remor de veus i se sent de fons la Sra. Durán i Cladera
que diu: “la 1004")

I què he dit?

(Remor de veus)

Ah, perquè ja l’havia botada!

1004. La 1004 del Grup Parlamentari Ciudadanos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1003/22 del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Fem una interrupció de cinc minuts, per orejar el cervell, va
bé? Que fem una interrupció de cinc minuts o voleu seguir?

(Remor de veus)

Ja, però el president som jo i trob que hem de tallar cinc
minuts, per deferència...

(Remor de veus i algunes rialles)

Sí, vinga, farem..., quedarà el segon bloc, tens raó, Miquel,
tanta sort que algú té un poc de coneixement, eh?... Per tant,
toca ara la?...

(Remor de veus)

La 1018/22, és així?...

(Se senten veus de fons que diuen: “Sí”)

... del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

Les esmenes 1012 i 1014 del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, les podem votar per separat, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la 1012/22?

A favor, Sra. Guasp.

(Algunes rialles)

Home!...

(Remor de veus)

..., senyora..., són dues, han demanat votació separada. Per tant,
d'una en una.

Bé, 1012.

A favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

La 1014/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 994/22 del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 993/22 d’El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 986/22 del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Esmena 974/22 d’El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Sí, 974.

(Se sent una veu de fons que diu: “No, 974)”

Idò, què he dit? 974. He dit 34?

(Remor de veus)

És la 974, ho he dit bé, veus?, ets tu que ho has entès tort.
Ca!, i volem governar un país.

Va, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No passi gens de pena, és com una família això, aquí ens
entenem tots, ens comprenem, qualque pic.

Repetim la 974/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 983/22 I 988/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la 1193... 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

President, demanaríem votació separada de l'esmena 1205,
del Grup Parlamentari Mixt, que té una transacció acceptada,
la 1205.

EL SR. PRESIDENT:

La 1205, que està acceptada la transacció.

Vots a favor de l'esmena 1205/22.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes 1193, 1196, 1208, 1240, 1220,
1227 I 1244/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la 1188...

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

President, demanaríem votació separada de les esmenes
1188, 1190, que té una transacció acceptada, 1201, també amb
una transacció acceptada, i 1202, també amb una transacció
acceptada. És a dir, 1188, 1190, 1201 i 1202.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sr. President, jo demanaria que fos en dos blocs, un bloc
que fossin les que ha dit el representant del PSOE, un bloc que
fossin les 1188 i la 1201, i després un altre serien la 1190 i la
1202, per un altre.

EL SR. PRESIDENT:

El primer bloc, les 1188, 1190 i...

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No, perdó, 1188 i 1201.

EL SR. PRESIDENT:

I 1201. 1188/22 i 1201/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

A veure, aquí hi ha moltes mans enlaire i de gent que ja
havia votat...

A veure, 1188 i 1201.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Ara acabam el primer bloc. Per tant, Sr. Fernández, si em
vol dir el bloc quin era? 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, hem votat la 1188 i la 1201, veritat?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

D’acord, doncs l’altre seria la 1190 i la 1202.

EL SR. PRESIDENT:

La 1190 i la 1202, que tenen transaccions que han estat
incorporades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Repetim.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 4 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d'esmenes que no han estat votades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1222, 1223, 1224, 1249 I
1225.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes 1221 i 1229/22, del Grup Parlamentari... 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

President, demanaríem votació separada de l’esmena 1229,
amb transacció incorporada.

EL SR. PRESIDENT:

Votam la 1229/22, amb transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votam la 1221/22 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 1247/22 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 1245/22 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 1228/22 del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 10 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 1241/22 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions ?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 1230, 1237 i 1248/22 del
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes...

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

President, demanaríem votació separada de l'esmena 1232,
amb transacció incorporada.

EL SR. PRESIDENT:

1232. Vots a favor de l'esmena 1232, amb incorporació de
la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

La 1213/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “7 en
contra eren i 5 abstencions”)

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Ah, sí, perdó, abans, és que hi ha el vot particular de la
mil... Ha partit Patrícia?

Per tant, votarem després el vot particular. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Per tant, passam a votar l'esmena
1096/22, que és un vot particular sol·licitat pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra? 
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara votació dels articles, disposicions i exposició de motius
als quals es mantenen esmenes.

Votació de la denominació de l'article 26 i l'article 26, amb
les esmenes aprovades i incorporades; denominació de l'article
73 i l'article 73 amb les esmenes aprovades i incorporades.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

President, demanaria votació separada del 26 i del 73.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Començam, per tant, votant els articles 26 i 73.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Ah, d'acord, perdoni, no l’havia entès. Perdoni, no l’havia
entès.

Denominació de l’article 26 i article 26.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votam ara la denominació de l'article 73 i l'article 73. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l'article 15, article 15,
denominació del article 68 i l'article 68.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l'article 43 i article 43. 

Vots a favor? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació del article 32 i article 32, amb
les esmenes aprovades i incorporades.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l'article 66... 

(Remor de veus) 

Vinga idò, votació de l’article i... denominació...

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sr. President, jo aquí vull votar diferent, denominació i
article.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votam la denominació de l'article 66.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'article 66.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, li demanaré dos blocs: denominacions i
article.

EL SR. PRESIDENT:

Votam primer la denominació de l'article 54, la
denominació de l'article 55 i la denominació de l'article 56.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Articles 54, 55 i 56. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, aquí vull denominació de l'article 61 i de
l’article 62, per una banda; articles 61 i 62; i el 79 m’és igual
com el faci.

EL SR. PRESIDENT:

M’ho pot repetir, per favor? Els articles 61 i 62, per una
banda...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

La denominació dels articles 61 i 62, per una altra banda, i
amb el 79, si ho volen fer en un bloc, ja em va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Vinga, idò passam a votar la denominació de l’article 61 i
de l'article 79..., no és així?... 61 i 62, denominacions.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Article 61 i article 62.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l'article 79 i l'article 79.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'article 90 i de la denominació de l'article 90. 
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Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l'article 28 i article 28. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

President, demanaria votació separada de la denominació de
l'article 88 i de l’article 88, són dos blocs, tota la resta junt, i
denominació de l’article 88 i article 88, per una banda.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, votam...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, jo li volia demanar la votació separada del punt
i) de l'article 25, perquè de vegades s’ha fet a altres lleis.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet... 

 LA SRA. GUASP I BARRERO:

De l'article 25.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, en primer lloc, el punt i) de l'article 25.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votam ara la denominació de l'article 25 i l'article 25, tenint
en compte que ja hem incorporat el punt i).

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Denominacions de l'article 27 i l'article 27.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l'article 88 i article 88.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 34 i article 34.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 60, article 60;
denominació de l’article 63, article 63; denominació de l’article
64 i article 64.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 8, article 8;
denominació de l’article 9, article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 30 i article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 18 i article 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sr. President, perdoni, denominació de l’article 3 i
article 3 separat, i denominació de l’article 5 i article 5, per una
altra banda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votació de denominació de l’article 3 i article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 5 i article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 14 i article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l’article 2, article 2;
denominació de l’article 4, article 4; denominació de l’article
6, article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 59 i article 59.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de l’article 58 i article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de la secció tercera del capítol 2 del Títol III;
denominació de l’article 29 i article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

President, perdoni, li deman la votació separada de la
denominació de l’article 53 i article 53, la resta junt.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a denominació de l’article 19, article 19;
denominació...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

President, Sr. President, jo també demanaria votació
separada de denominació de l’article 53, article 53;
denominació de l’article 57, article 75, per una banda, i
denominació d’article 19 i article 19, per una altra banda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Denominació de l’article 19 i article 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 53 i article 53.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 57 i article 57.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies... ai, perdó, moltes gràcies! President,
perdoni, li deman votació separada de la denominació de
l’article 7, article 7; denominació de l’article 12 i article 12, per
una part, tot en bloc, i la resta diferent. Són dos blocs.
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EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 7, article 7; denominació de
l’article 12, article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de DD1, DD1; denominació DF quarta, DF
quarta. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 10, article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article... 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Perdoni, president, li deman votació separada de la
denominació de l’article 22 i article 22, per una part, i tota la
resta en un bloc.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Sí, jo, president, voldria demanar votació separada del punt
k) de l’article 23. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 22 i article 22, amb les esmenes
aprovades incorporades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la denominació de l’article 23. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Punt k) de l’article 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Article 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Exposició de motius.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Següent bloc... 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA.

Sí, votació separada, per favor, president, de la
denominació de la secció segona del capítol 2 del Títol III, i
denominació del capítol 3 del Títol III, per una part, i la resta
per l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

I jo també demanaria votació separada de l’article 24, el
punt k), també el punt o), d’Oviedo...

EL SR. PRESIDENT:

Punt? Perdoni.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Punt k), de kilo, o), d’Oviedo, i l) de Lérida.

EL SR. PRESIDENT:

Que es poden votar de manera conjunta.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, aquestes tres les podem votar en conjunt.

EL SR. PRESIDENT:

Es poden votar de manera conjunta el punt k), el punt o) i
el punt l). D’acord.

Votacions dels punts k), o) i l) de l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 24, article 24; denominació de
l’article 33 i article 33.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de la secció segona del capítol 2 del Títol III
i la denominació del capítol 3 i del Títol III. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Tercer. Votació de les denominacions, articles i
disposicions als quals no hi ha esmenes.

Sr. Fuster? No? No? Vinga, idò!

Denominació del projecte de llei, denominació del títol
preliminar, denominació del Títol II, denominació del capítol
1 i del Títol II, denominació del capítol 2 del Títol II,
denominació de la secció primera del capítol 2 del Títol II i la
secció segona del capítol 2 del Títol II, la secció tercera i la
secció quarta del capítol 2 del Títol II, denominació del capítol
3 del Títol II, denominació del Títol III, denominació del
capítol 1 del Títol III, denominació de la secció primera del
capítol 2 del Títol III, denominació de la secció quarta del
capítol 2 del Títol II, denominació de la secció primera del
capítol 3 i del Títol III, denominació de la secció segona del
capítol 3 del Títol III, denominació de l’article 35, article 35,
denominació de l’article 36, article 36, denominació de la
secció tercera del capítol 3 del Títol III, denominació del
capítol 4 del Títol III, l’article 38, denominació de l’article 39,
article 39, denominació del Títol IV, denominació del capítol
1 del Títol IV, denominació de la secció primera del capítol 1
del Títol IV, l’article 40, denominació de l’article 40, l’article
41, denominació de l’article 41, article 42, denominació de
l’article 42, article 44, denominació de l’article 44, article 45,
denominació de l’article 45, article 46, denominació de l’article
46... -mare de Déu!, ho podem donar tot per llegit això,
tanmateix vostès ho tenen davant, no és veritat? Au, idò!

(Se sent una veu de fons que diu: “s’ha de llegir”)

 



1316 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 84 / 9 de juny de 2022 

S’ha de llegir? Per si qualcú...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, reina, va bé, ja ho seguiré llegint jo. Denomi... és que
això és un rosari que no acaba mai.

(Remor de veus)

Denominació de l’article 46, denominació de la secció
segona del capítol 1 del Títol IV, article 47, denominació de
l’article 47, article 48, denominació de l’article 49, article 49,
denominació de l’article 49, denominació de la secció tercera
del capítol 1 del Títol IV, article 51, denominació de l’article
51, article 52, denominació de l’article 52, denominació del
capítol 2 del Títol IV, denominació de la secció primera del
capítol 3 del Títol IV i la secció segona, tercera i quarta del
capítol 2 del Títol IV, denominació de l’article 65, l’article 65,
denominació del capítol 3 del Títol IV, denominació de la
secció primera del capítol 3 i Títol IV, denominació de la
secció segona i tercera del capítol 3 i Títol IV, denominació de
l’article 70, article 70, denominació de l’article 71, article 71,
denominació de l’article 72, article 72, denominació del Títol
V, denominació del capítol 1 del Títol V, denominació del
capítol 2 del Títol V, denominació de l’article 74, article 74,
denominació de la secció primera del capítol 2 i del Títol V,
denominació de l’article 75, article 75, denominació de l’article
77, article 77, denominació de la secció segona del capítol 2
del Títol V, denominació de l’article 78, article 78,
denominació de l’article 80, article 80, denominació de l’article
81, article 81, denominació de la secció tercera del capítol 2 del
Títol V, denominació de l’article 82, article 82, article 83,
denominació de l’article 83, denominació de l’article 84, article
84, denominació dels articles 85 i l’article 85, denominació de
l’article 86, article 86, denominació de l’article 87, article 87,
denominació de la secció quarta del capítol 2 del Títol V,
denominació la secció cinquena del capítol 2 del Títol V,
denominació de l’article 89, article 89, denominació del Títol
VI, denominació del capítol 1 del Títol VI, denominació de
l’article 91, article 91, denominació de l’article 92, article 92,
denominació del capítol 2 del Títol VI, denominació de
l’article 93, article 93, denominació dels articles 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103 i els articles 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101 i 102, l’article 103, l’article 104, la denominació de
l’article 104, la denominació de la DA punt.. (...), disposició
addicional primera, disposició transitòria primera, segona,
tercera..., perdó, la disposició final tercera, disposició final
cinquena i disposició final sisena. Crec que no n’he deixat cap. 

Voleu que us ho repeteixi?

(Rialles)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l’article 17 i article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 11 i article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 1 i article 1 i denominació del
Títol I, denominació de l’article 20, article 20; denominació de
l’article 21 i article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 16 i article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 50 i article 50.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 37 i l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació de la disposició final primera i
disposició final primera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació del capítol segon...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Perdó, president, deman votació separada aquí de la
denominació de la disposició addicional segona i la disposició
addicional segona. La resta en bloc.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Denominació del capítol 2 del Títol III,
denominació de l’article 69 i article 69.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

A favor? Abstenció? Idò, 2 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de la disposició addicional segona i disposició
addicional segona. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 31 i article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de l’article 13 i article 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició final segona i disposició final
segona.
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Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació de l'article 76 i article 76.

Vots a favor?

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, vull votar per separat la denominació i
l'article, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la denominació de l'article 76?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Article 76.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació del nou article 25 bis i nou article
25 bis.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació del nou article 26 ter i nou article 26 ter.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Denominació de nou article 104 bis i el nou article 104 bis.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de denominació nova disposició addicional segona
bis i nova disposició addicional segona bis. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació nova disposició addicional
segona ter i nova disposició addicional segona ter.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears. 
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Es recorda que, d'acord amb l'establert a l'article 133 del
Reglament de la Cambra, 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 el
ple, llevat que el grup parlamentari proposant manifesti la
voluntat de no mantenir-los mitjançant escrit adreçat a la
Presidència de la Cambra, dins el termini de les vint-i-quatre
hores següents a la data d'acabament del dictamen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. I,
com diuen els capellans, podeu anar en pau.
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