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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Antoni Costa substitueix Vicent Marí.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Isabel Borrás substitueix Juanma Lafuente.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, bon dia, per part del Grup Parlamentari
Socialista, Juli Dalmau substitueix Vicenç Thomas.

Elaboració del dictamen de la Proposta RGE núm.
136/23, de reforma de determinats articles del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

L'ordre del dia d'avui consisteix en dictaminar la proposta
de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, RGE núm. 136/23.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
RGE núm. 1567 a la 1580/23, té la paraula el Sr. Josep
Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Com que
en ponència vàrem tenir ocasió de debatre amb prou
profunditat totes les qüestions plantejades i, evidentment, sense
perjudici de reprendre les qüestions més importants en el debat
del Ple, don per defensades les esmenes en els seus termes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular, per posicionar-se
respecte de les esmenes del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular crec que hem fet una feina conjunta amb
la resta de grups per intentar modificar aquelles qüestions
puntuals de millora del Reglament, com vàrem dir quan vàrem
acabar la fase primera, per millorar un poc coses que havien
quedat o mal redactades o que tenien qualque dubte com, per
exemple, el tema del debat de l'estat de la comunitat o el tema
de les compareixences de consellers, són petites millores
puntuals.

Crec que hem fet un exercici d'intentar consensuar entre tots
i, per una altra banda, de vegades d'algunes renúncies de
qüestions més complexes o això, que ens hagués agradat a
qualque grup, potser, fer. Però l’important és que aquesta petita
modificació del Reglament surti per unanimitat.

Jo sempre ho dic, que si som capaços de posar-nos d'acord
amb com funcionam en el Reglament donam una bona imatge
al carrer perquè, si no som ni capaços de posar-nos d'acord amb
com ha de funcionar el Reglament, la gent del carrer dirà: com
els diputats volen gestionar res i dirigir-nos a la ciutadania de
com hem de funcionar nosaltres, no? I crec que hem fet aquest
exercici entre tots, amb la qual cosa, estam contents de la feina
feta i de la màxima, no unanimitat, però, per ventura sí majoria,
que puguem aconseguir amb aquesta reforma.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, per
posicionar-se respecte de les esmenes, té la paraula la Sra.
Gloria Santiago, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Nosotras ya valoramos en su momento estas
enmiendas que se proponían y nuestro sentido del voto no ha
cambiado. Así que nos alegramos de que se hayan hecho esas
pequeñas mejoras, de que salgan por consenso o por una
amplia mayoría y dejamos para el Pleno nuestra intervención.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de Ciudadanos, per posicionar-se respecte de les
esmenes, té la paraula el Sr.  Marc Pérez-Ribas, per un temps
de deu minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, seguint la línia del que diuen els
portaveus, deixam el debat per al dia que es vegi al Ple del
Parlament, que serà el darrer ple de la legislatura, i esperam
que tot això surti amb el màxim consens, com ha sortit fins ara
tota la tramitació i totes les reunions que hem tengut, que han
estat reunions de debat propositives amb ganes que aquest
reglament sigui realment el més eficient per a la nostra
institució, que realment sigui el que vol tothom, que estiguem
en bona sintonia. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies. Bé, no, des de MÉS per Mallorca també agraïm les
ganes de consensuar temes totes les vegades que ens hem reunit
ja per modificar aquest Reglament aquestes dues legislatures.
La passada legislatura vàrem fer la modificació més important,
que hi va haver un gran consens. Al principi, durant el temps de
la pandèmia, també vàrem fer una modificació consensuada per
unanimitat per afrontar un poc termes d'aquesta pandèmia, com
havia d'actuar el parlament en aquesta situació que no
esperàvem ningú. I ara, amb aquesta nova modificació entenem
que estam d'acord amb aquestes qüestions que s'havien
d’aclarir. 

Sí que és ver, però, que nosaltres també donarem suport,
hem donat suport en la ponència, en aquesta comissió i també
a qüestions que no s'han afrontat, qüestions de falta de
connectivitat entre les Illes en moments puntuals i que algunes,
sobretot les que ja es contemplen a Canàries, i, per tant,
nosaltres, en aquest sentit, a les esmenes que ha presentat MÉS
per Menorca, Grup Mixt, hi donarem suport. I, a la resta també
mantendrem el sentit del vot que hem tengut a la ponència.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari VOX, per posicionar-se respecte de
les esmenes, té un temps de deu minuts el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo, pues creo que
incidir en lo que han comentado el resto de mis compañeros,
nosotros afrontamos una reforma del Reglamento para atender
a las circunstancias excepcionales de los tiempos de la COVID
y preparar el Reglamento de esta cámara para afrontar
cualquier eventualidad futura. Allí hubo una absoluta
unanimidad.

Creo que es de destacar el hecho de que en esta segunda
reforma del resto del reglamento, que no ha sido
tremendamente ambiciosa, sino que simplemente se ha buscado
un consenso en aquellos puntos que eran manifiestamente
mejorables o en los que existían lagunas, la práctica totalidad
de los grupos parlamentarios nos hemos mostrado de acuerdo.

Quiero señalar, y me gustaría destacar al diputado del
Grupo Mixto, de MÉS per Menorca, que en absoluto es una
falta de empatía con los problemas que sabemos que suceden
con el resto de islas, dado que somos una comunidad insular,
problemas de conectividad, etc., yo creo que siempre nos
hemos mostrado bastante proclives a aceptar estos problemas
de conectividad o cualquier otro que pueda surgir, pero creo
que es muy importante ver que esta reforma del Reglamento,
que no es ambiciosa, que simplemente es puntual, pero que ha
gozado del máximo consenso posible, y simplemente pues
dejar, como el resto de compañeros, el debate para el Pleno.

Y felicitarnos que haya sido posible demostrar que cuando
es necesario esta cámara es capaz de ponerse prácticamente de
acuerdo en algo tan importante como es la reforma del
Reglamento que nos hace funcionar en el día a día. Gracias,
Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, per
posicionar-se respecte de les esmenes, té la paraula la Sra. Lina
Pons, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades, bon dia.
Vull assenyalar i destacar el bon enteniment que hi ha hagut a
la ponència de modificació del Reglament.

Vull fer dues grans parts, com ja s'ha dit aquí, de les
modificacions que s'han fet a aquest Reglament del Parlament
de les Illes Balears, una primera duita per la urgència, la
novetat i l’inèdita que ha estat la pandèmia a l’hora de
funcionar per tot arreu, però també a aquest parlament, que, de
cop, vàrem veure com el Parlament no tenia les eines, els
instruments per poder tirar endavant la seva tasca legislativa i
vàrem haver d'adaptar-nos d'una manera ràpida. Això, per una
banda.

La segona modificació, també nosaltres hem votat a favor
de la majoria d'esmenes que s'han presentat, d'altres no. També
reservarem part del debat al Ple que es celebrarà el dia 28, però
he de dir que nosaltres, com a reflexió final, en faríem una, que
el Parlament ha de tenir un debat assossegat, no puntual, no
ràpid, no urgent, perquè en aquest moment ja no anam
d'urgències, sinó que creiem que ha de tenir un debat per saber
quin és el futur i com vol funcionar de cara al futur. 

Fa llàstima, de vegades, tocar coses que han funcionat
sempre així, però és el moment de fer-s'ho mirar. Creiem que
sí, que, bé, els qui venguin ja ho faran, si pertoca. 

Així que res, mantenir-nos en les mateixes actituds i
votacions que ja vàrem fer en ponència i part del discurs el
reservarem també per al Ple de dia 28. 

Gràcies. Ha estat un plaer compartir amb vostès aquesta
ponència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, per posicionar-se respecte
d’això, té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, presidenta. Jo també vull incidir en què ja
s'ha dit aquí, que quan es va constituir la ponència d'estudi
teníem dos objectius molt clars: per una banda, dotar-nos d'un
sistema de funcionament en situacions d'emergència, i crec que
ho vàrem aconseguir de manera ràpida perquè urgia fer aquella
modificació; i després hem dedicat durant un temps, jo crec que
prou temps, a parlar, debatre diferents aspectes, i crec que hem
aconseguit una reforma que, com s'ha dit aquí, no és ambiciosa,
sí que tracta de modificar aquells aspectes que tal vegada no
acabaven de funcionar. Ho hem fet i crec que hem intentat
cercar el màxim consens i també tothom, tots els grups, hem fet
les nostres cessions per poder arribar a un consens, que crec
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que al final és el que importa, perquè el funcionament del
Parlament s'ha de regir per un consens que es mantengui durant
el temps. Crec que ja s'ha dit aquí abans. 

El debat crec que s’ha fet assossegat, tampoc no hem tingut
massa pressa. Sí, per ventura queden aspectes, crec que també
va bé que de cara a la nova legislatura, si es creu convenient,
constituir una altra ponència de modificació. Ja ho decidiran o
no, ja ho decidiran o no, això ja els qui venguin després ja
veuran si els va bé.

I volia dir que mantindrem el mateix sentit del vot que ja
vam fer en la ponència de debat d’això i la resta d'aspectes els
reservam per al debat del Ple, que serà el darrer. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de rèpliques i contrarèpliques. Pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Riera?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago? 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haré uso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pérez-Ribas, el seu torn? 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

VOX? 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Grup Parlamentari Proposta per les Illes?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, presidenta, tampoc no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Grup Socialista?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, un cop acabat el debat, passam a les votacions. Votació
de les esmenes totes elles del Grup Parlamentari Mixt.

En primer lloc, votació de les esmenes RGE núm. 1568 i
1577/23.

Vots a favor? 2 a favor. 

Sra. Pons, ha demanat un moment? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És la primera de totes, la primera votació de totes. Vinga,
començam de nou.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Ah!, no tenen el seguiment? Idò, podem fer un recés de dos
minuts. 

(Remor de veus)

Podem fer un recés de dos minuts si volen el seguiment i...
D’acord.

Esmenes RGE núm. 1568 i 1577/23.

Vots a favor? 2 a favor. 

Vots en contra? 13.

Abstencions?

D’acord. 12 i 1. Per tant, 2 a favor, 12 en contra, 1
abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 1570/23.
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Vots a favor? 2 a favor.

En contra? 13 en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, 2 a favor i 13 en contra.

Esmena RGE núm. 1572/23.

Vots a favor? 2 a favor.

Vots en contra? 13 en contra.

Cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 1573/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 en contra i 1 abstenció.

Esmena RGE núm. 1576/23.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Idò 2 a favor, 13 en contra, cap abstenció.

Esmena RGE núm. 1579/23.

A favor? 1 a favor.

En contra?

A ver, me estáis liando. Tornam votar. 

Esmena RGE núm. 1579/23.

Vots a favor? 2 a favor.

En contra?

Abstencions?

12 en contra, 1 abstenció i 2 a favor.

Votació de l’esmena RGE núm. 1578/23.

A favor?

En contra?

Abstencions?

12 en contra i 2 abstencions.

Votació de les esmenes RGE núm. 1580, 1667, 1574 i
1575/23.

Vota a favor?

En contra?

Abstencions?

13 en contra i 1 abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 1571/23.

Vots a favor? 2 a favor.

En contra?

Abstencions?

12 en contra i 1 abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 1569/23.

A favor? 1 a favor.

En contra?

Abstencions?

D’acord. 1 abstenció i 13 en contra. 1 a favor, 13 en contra
i 1 abstenció.

Votació dels articles als quals es mantenen esmenes.

Votació de l’article 3.

Vots a favor? 13 a favor.

En contra?

Abstencions.

13 a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

Votació de l’article 6.

A favor?

En contra?

Queda: 14 a favor, 1 en contra.

Abstencions? Cap.

Votació dels articles 7 i 9.

A favor?

En contra?
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14 a favor, 1 en contra.

Abstencions?

Doncs, perdonau, 13 a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

Votació de l’article 12.

A favor?

En contra?

Abstencions?

2 abstencions, 1 en contra, 12 a favor.

Votació dels articles, la denominació, la disposició i
l’exposició de motius als quals no es mantenen esmenes.

Denominació de la proposta.

Vots a favor? 14.

En contra? 1.

Abstencions? Cap.

Votació dels articles 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 i 14, de la
disposició final única i de l'exposició de motius.

A favor? 14.

En contra?

Abstencions? Cap.

14 a favor, 1 en contra.

En conseqüència, queda dictaminada la proposta de reforma
de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes
Balears RGE núm. 136/23.

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 mantendran 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 24 hores
següents a la data d’acabament del dictamen.

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