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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta sessió, però abans m'agradaria fer un
comentari sobre les previsions que tendrà aquesta comissió al
llarg d'aquests dos dies. En principi, és previst fer avui matí i
avui horabaixa, per al dictamen de la Comissió de la Proposició
de reforma de l'Estatut, estava previst i també tenim habilitat
demà al matí, i la mateixa comissió, demà horabaixa té prevista
una compareixença, que s'ha de fer en termini extraordinari. Per
part d'alguns portaveus, en concret del Grup Parlamentari
Popular i també ho he comentat amb el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, hi ha una petició en el sentit que la
sessió de demà al matí quedàs ajornada, atès que és prevista la
visita a aquesta casa del president del Congrés dels Diputats, el
Sr. Trillo, i hi ha alguns disputats que tenen difícil la
disponibilitat per a demà al matí. En conseqüència, la previsió
seria mantenir la comissió per a avui matí i avui horabaixa, la
sessió de demà al matí per dictaminar la reforma quedaria
ajornada per a la setmana que ve, i es mantendria, perquè
entenc que no queda més remei, es mantendria la comissió de
demà horabaixa per a la compareixença del conseller
d'Educació, Cultura i Esports i el conseller de Treball, ja que és
una compareixença que té habilitat termini extraordinari i que
entenc que, en qualsevol cas, s'ha de produir aquesta
compareixença abans del començament del període de sessions.
En conseqüència, aquesta comissió tendria sessions avui al matí
i l'horabaixa, i demà horabaixa, i s'eliminaria la de demà al
matí.

Deman als portaveus dels distints grups si estan d'acord amb
aquest replantejament.

Sr. Jaén, per favor?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Perdó, Sr. President, compartesc el que vostè acaba de dir,
i esper que els membres de la comissió també hi venguin a bé,
perquè demà, com vostè ha dit, hi ha molts de problemes per a
nosaltres, a més de la visita del Sr. President del Congrés.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sr. President. Voldria fer ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, jo entenc que, en qualsevol cas, demanaria al Grup
Parlamentari Popular que es posàs d'acord amb qui és el
portaveu. Jo entenc que el portaveu ...

EL SR. MARÍ I CALBET:

Jo som un diputat de la comissió i crec que puc fer ús de la
paraula, amb tots els respectes cap a vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Faci ús de la paraula, Sr. Marí, faci ús de la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Jo només volia dir que a causa de
les dificultats que tenim per obtenir bitllets, qualsevol canvi
que s'introdueix, i estic parlant, i supòs que als de Menorca
els passa igual que als d'Eivissa, no sé el seu problema, però
sí sé el problema d'Eivissa, qualsevol canvi que s'introdueix
a la programació ens afecta d'una manera molt greu, i
demanaria que quan es programen les coses hi hagi una
coordinació i que no passassin aquestes alteracions, o que si
passen, passin el nombre de vegades més petit possible.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, qualsevol proposta que
faci d'organització dels treballs ens semblarà bé, jo crec que
ja era coneguda amb antelació la visita del president del
Congrés de Diputats abans que es convocàs la comissió per
a demà, però, en qualsevol cas, nosaltres d'això no en farem
qüestió. El que sí ens agradaria és poder programar l'horari
d'avui i saber quin dia continuarà, si avui no acabam, quin
dia de la propera setmana es dedicarà a la reforma de
l'Estatut.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo, en principi, crec que per contestar a la petició que
fa, vull dir en primer lloc que la Mesa de la Comissió quan
va fixar precisament avui i demà per dur a terme aquestes
sessions, no eren conscients, almanco jo mateix no era
conscient, de la visita del Sr. Trillo demà divendres, vull dir
que en aquest cas no ho sabíem. Per altra banda, quant a
l'organització de la feina, la previsió seria fer avui fins als
voltants de les dues i quart o dues i mitja, tal volta quedar a
dinar aquí mateix, i l'horabaixa recomençar a les quatre i
mitja per fer fins aproximadament les sis i mitja o set de
l'horabaixa. Pel que respecta a la sessió que substituiria la
de demà matí, hauria de ser la setmana que ve i en principi,
al llarg d'avui matí ho miraré amb el lletrat, perquè s'ha de
consultar el calendari, però la voluntat d'aquesta mesa és
que pogués ser dimecres matí o dijous matí, però, en tot cas,
confirmarem avui matí l'hora de la sessió que substituirà la
de demà matí.

Qualque observació més per part d'altres portaveus?

Si no hi ha més observacions, passarem a obrir l'ordre
del dia d'aquesta sessió d'avui. demanarem en primer lloc si
hi ha qualque substitució.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Andrés Charneco.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joan Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

....

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Antich substitueix el Sr. Mesquida.

Sí, Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax sustituye a Carlota Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Crec que substituesc a Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament.

I.- Debat per dictaminar la Proposició de llei RGE núm.
5910/97, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Bé, començam, idò, en primer lloc, l'objecte de l'ordre del
dia d'avui, que és dictaminar la proposta de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, RGE núm. 5910/97,
presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista,
Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt.

A l'article primer s'hi mantenen les esmenes següents,
l'esmena 221/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per
fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Breument, el que ve a introduir
aquesta esmena són un parell de criteris que a nosaltres ens
semblen, més que interessants, fonamentals, perquè, en
definitiva, a l'article primer es tracten els temes més de fons
i més conceptuals respecte de la perspectiva des de la qual
les Illes Balears aborden l'autonomia. En aquest sentit, ens
sembla molt important que es parli dels pobles insulars de
les Illes Balears, perquè és el reconeixement d'una realitat
plural sobre la qual es basa i s'ha de basar la construcció de
la nostra comunitat autònoma, ens sembla molt més clar que
es parli d'expressió de la identitat nacional, sense més, és a
dir, perquè en definitiva és aquesta la qüestió, i que, s'obviï
la referència al dret a l'autonomia que figura actualment al
projecte.

Hi hauria dos drets que substanciarien o que podrien
fonamentar l'accés a l'autogovern de la Comunitat
Autònoma, un seria el dret d'autodeterminació, i un altre, el
dret de l'autonomia que és un dret més limitat i que, bé, des
del punt de vista del seu contingut polític, és
substancialment diferent. Per a Esquerra Unida, allò més
adient seria introduir el terme "dret a l'autodeterminació",
però, donat que lògicament això plantejaria problemes, tant
polítics com fins i tot d'adequació a la mateixa Constitució,
el que estimam més adient és deixar oberta la qüestió i no
introduir ni el dret a l'autodeterminació, però tampoc no
introduir el dret a l'autonomia, que de qualque manera
implícitament exclou el dret a l'autodeterminació.

Aquestes són les tres variacions, les tres aportacions que
pretén incloure aquesta esmena presentada per Esquerra
Unida i que, en definitiva, la justifiquen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? Grup Parlamentari Popular, Sr.
Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Jaén. Perdoni, és que ha fet menció el
portaveu del Grup Socialista per intervenir. Té la paraula el
Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, voldria fer alguna reflexió per justificar l'abstenció del
Grup Parlamentari Socialista, en el sentit que l'article que
s'esmena és un article ja diferent del que hi havia a l'Estatut del
1983, és un article que ja incorpora alguns elements nous, com
és el terme "nacionalitat", i que la qüestió dels pobles, el plurals
dels pobles de les Illes, els pobles insulars, és una qüestió que
jo crec que està ben resolta a l'article 9, quan parla que els
poders públics desenvoluparan les característiques de
nacionalitat comunes dels pobles de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i que crec que és un article que no té cap
modificació projectada ni s'hi manté cap proposta de
modificació. Per tant, jo entenc que en aquest sentit és un avanç
i a més està recollit, és un avanç el que es proposa com a
article, i el que proposa Esquerra Unida ho tenim, jo crec, que
prou ben explicat a l'article 9. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Jaén pel Grup Popular, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Consumo este turno en
contra y utilizaré los mismos argumentos que el Sr. Triay,
portavoz del Grupo Socialista, porque creo que son argumentos
suficientes para ver que éste es un debate que ya en su
momento se realizó, y la izquierda entonces ya se planteó esta
discusión, y que, efectivamente, el derecho a la autonomía es de
las Islas Baleares, del pueblo de las Islas Baleares, sin perjuicio,
como es natural, de lo que se especifica en el artículo 9, como
el Sr. Triay acaba de leer. Por esa razón, nosotros votamos en
contra de esta enmienda. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat, vol intervenir en torn de
rèplica, Sr. Grosske? No.

Passam, idò, a la votació de l'esmena 221/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 9 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 221/98.

Passam a l'esmena 334/98, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres el que hem pretès amb
aquesta esmena bàsicament és una millora de redacció.
Efectivament hi ha hagut una entesa quant a la incorporació
de la paraula "nacionalitat" dins l'article 1.1, creim que és
un avanç important autoanomenar-nos nacionalitat per la
distinció que fa la Constitució de nacionalitats i regions,
però hi ha una certa cacofonia, entenem nosaltres, a aquest
inici de l'article, quan diu que "les Illes Balears, en
expressió de la seva identitat com a nacionalitat", que creim
que es pot millorar. Creim que així ho fa el nostre article,
que és "En exercici del dret a l'autonomia que com a
nacionalitat ostenten" i que a més a més intenta evocar que
el dret a l'autogovern, el dret a l'autonomia en part, deriva
del reconeixement constitucional, però en part n'és
preexistent, perquè tots els països tenen aquest dret a
l'autogovern. És, per tant, que nosaltres mantenim aquesta
esmena, tot i que consideram satisfactori l'avanç que es fa
en l'article primer tal i com ve de la ponència.

Per altra banda, i a la vista que no m'he posicionat en
l'esmena anterior, només comentar que aquesta solució de
les Illes Balears, que són les que es donen l'Estatut, creim
que és molt habitual en el dret comparat i que, amb el
reequilibri que suposa l'article 9 nomenant els pobles de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, creim que
manté un equilibri, com dic, entre la balearitat i les senyes
d'identitat de cadascuna de les Illes que ens sembla encertat,
procurant no anomenar ni "poble de les Balears" ni "pobles
de cadascuna de les Illes", creim que aquesta expressió, un
poc majestàtica, de "les Illes Balears" que són les que es
donen l'estatut, creim que és encertat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? No hi ha intervencions.

Passam, en conseqüència, a votar directament aquesta
esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada l'esmena 334/98.
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Passam ara a les esmenes 391/98 del Grup Mixt i 460 i 461
també del Grup Parlamentari Mixt. Aquestes esmenes es
debatran conjuntament, i té la paraula per fer-ne la defensa el
diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Es mantenen les tres esmenes i
queden defensades en els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Passam a la votació d'aquestes tres
esmenes: 391, 460 i 461.

Vots a favor?

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Tan sols per explicar la nostra abstenció, perquè,
com també hem comentat, respecte del recobrament o tornar a
les expressions dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, havent-hi l'article 9, nosaltres, amb aquesta
redacció que és la històrica que ha defensat el nostre grup ens
hi sentim molt còmodes, però ens hi abstendrem, en vistes a la
solució que s'hi ha trobat. Més incòmodes estaríem, i ja que es
fa la votació conjunta ens hi abstendrem i crec que així
expressarem el nostre parer, sobre recuperar "Balears i
Pitiüses", crec que efectivament era un debat molt interessant
i molt important, en aquell moment, sobre el nom de la
Comunitat, sobre el nom del país, però creim que en aquests
moments intentar recuperar que les Balears tan sols són
Mallorca i Menorca, podria ser un fet distorsionador que
difícilment el podem escometre ja a aquestes altures de
l'autogovern, creim que és millor mantenir el nom com a "Illes
Balears", i, per tant, ens abstendrem en aquest conjunt
d'esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. és que, realment, nosaltres tenim un
vot diferenciat en aquestes esmenes, per tant, demanaríem
votació separada, si pot ser.

EL SR. PRESIDENT:

Separades les tres, una per una? Les votarem separades, una
per una.

Passam a votar, en primer lloc, l'esmena 391 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 391.

Passam a votar l'esmena 460, també del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 460.

Passam a votar l'esmena 461, també del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, en conseqüència, l'esmena 461.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Antes de pasar a la votación del artículo 1, quisiera que se
votara por separado el apartado primero y el segundo.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar, idò, l'article 1, apartat primer. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, idò, el primer paràgraf de l'article 1.

Passam a votar el segon paràgraf de l'article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetirem la votació. És a dir, hem votat el paràgraf 1 de
l'article 1, ara votam el paràgraf 2 de l'article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Entenc que queda aprovat per unanimitat.

EL SR. LLETRAT:

Perquè en quedi constància. Una vegada que ha estat
rebutjat l'apartat 1 de l'article 1 de l'informe de ponència, he
d'entendre que queda en vigor o en vigència l'apartat 1 de
l'article 1 de l'actual estatut.

EL SR. PRESIDENT:

Jo el que entenc és que en aquests moments, havent-se
rebutjat el paràgraf primer de l'article 1, el text tal com queda
és "article 1", simplement amb un paràgraf que és el segon.
Això és el que entén aquesta presidència. Ens trobam davant
una proposició de llei amb tota la seva consistència, i jo crec
que en aquests moments l'article 1 només té vigent un paràgraf
que és el segon, atès que s'ha eliminat el paràgraf segon. Així
ho entén aquesta presidència.

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies. Voldria intervenir perquè això ens succeirà en
diversos articles, per tant, crec que hauríem d'estar d'acord
amb el que significa la desaparició de determinats articles
del text que ve de la ponència. Això vol dir que aquest
article 1.1 no es modifica, que no forma part de la
modificació, per tant, que la modificació inclou només
l'apartat 1.2.

EL SR. PRESIDENT:

Es fa un descans de cinc minuts. Aquesta mesa ha
d'estudiar la qüestió. Gràcies.

Prec que s'asseguin als seus escons i recomençarem la
sessió. Crec que ha estat una qüestió de mala interpretació.

Aquesta presidència entén que en aquests moments al
que és la proposició de reforma, l'article 1 queda sense
paràgraf 1, és a dir, l'article 1 de la proposició de reforma,
només té aquest antic paràgraf 2 que ara passa a ser paràgraf
únic. Ara, amb això no entr dins el contingut de com queda
teòricament la Llei Orgànica d'Estatut d'Autonomia,
simplement que aquesta proposició de reforma, a l'article 1
només li queda eliminat aquest paràgraf 1, en conseqüència,
aquesta és la interpretació que faig, que és la mateixa que
havia fet anteriorment.

A l'article 3 s'hi mantenen les següents esmenes: 392/98,
del Grup Parlamentari Mixt i les 462/98, 463, 464, 465, 466
i 467. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

(Intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes queden
defensades en els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Bé, passam a votar ...

Jo, per recordar una mica la mecànica, a cada esmena, el
normal és que hi hagi en primer lloc el torn de defensa per
part del grup esmenant, un torn a favor o en contra per als
grups que vulguin intervenir a favor o en contra, i per als
grups que no vulguin intervenir ni a favor ni en contra, un
torn, simplement, per fixar-ne la posició. En conseqüència,
en el torn de favor o en contra, deman si hi ha intervencions.
No hi ha intervencions a favor o en contra. Fixació de
posicions? Qualcú vol fixar la seva posició en relació a
aquestes esmenes? No hi ha fixació de posicions. Passam a
la votació. Sí, sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

demanaríem una votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Indiqui les esmenes, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Esmena 463.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap petició més de votació per separat?

Votarem, en primer lloc, l'esmena 463 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 8 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 463.

Passam ara a votar les esmenes 392, 462, 464, 465, 466 i
467 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, en conseqüència, rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes 222 i 223 d'Esquerra
Unida. Per fer-ne la defensa conjunta, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. L'esmena 223 que és
modificar l'article 3 i expressar la referència als territoris
amb els quals es poden establir col•laboracions en temes
lingüístics, modificar la referència llevant la referència a la
cooficialitat de la llengua catalana, que és una referència a
la situació de iure que visquin determinades comunitats per
una referència de facto, és a dir, la possibilitat d'establir
aquesta col•laboració amb les comunitats autònomes de
parla catalana, i de qualque manera, així, ens referim a una
realitat objectiva, i obviam les dificultats que es puguin
derivar de la denominació de la llengua catalana de manera
diversa a comunitats de parla catalana.

I la segona de les esmenes, que és la 222, fa referència
a la necessitat que el Govern de les Illes Balears garanteixi
l'ús normal i oficial dels dos idiomes i que prengui, sobretot,
les mesures necessàries per tal de garantir la igualtat plena
quant a drets i deures dels ciutadans de les Illes Balears en
aquesta qüestió. És a dir, que es garanteixi la igualtat de
drets i deures del català i del castellà a la nostra comunitat
autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup vol votar a favor de
les dues propostes, però respecte de la número 223,
demanaríem al proposant si poden eliminar la paraula
"autònomes", perquè precisament a la redacció que es du,
s'evita la impossibilitat d'arribar a enteses sobre la llengua
catalana amb el País Valencià, però en la redacció que du,
en canvi, tots els territoris de parla catalana que no formen
part de l'Estat i que, per tant, no estaran organitzats en
comunitats autònomes, sembla que quedarien exclosos. No
crec que sigui la intenció de l'esmena, per tant crec que la
supressió de la paraula "autònomes" ho aclariria. En
qualsevol cas, nosaltres ens abstendrem, si no s'elimina, i hi
votarem a favor si es retira aquesta paraula. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grup Parlamentari Socialista, Sr. Triay,
té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President, voldria aprofitar per defensar l'esmena
300, del Grup Socialista, perquè és pràcticament idèntica a la
222.

EL SR. PRESIDENT:

Si no té inconvenient, ja hi arribarem llavors.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Idò, en qualsevol cas, que es posposi la votació de la 222.

EL SR. PRESIDENT:

Està previst així, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para anunciar que nosotros vamos
a votar en contra de todas estas enmiendas, sin perjuicio de que
en el Pleno propongamos alguna transacción que tenga como
base la enmienda 300 del Grupo Parlamentario Socialista. Nos
parece que el espíritu de las enmiendas, tanto la de Izquierda
Unida que hace referencia a eso, como la del Grupo Socialista,
pueden ser de interés y las vamos a estudiar para el pleno para
proponer una transacción, de momento votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Grosske, sobre la proposta de
transacció del Sr. Alorda, voldria que manifestàs la seva
postura.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, s'accepta la proposta de transacció perquè, en definitiva,
pensam que recull perfectament l'esperit de l'esmena i millora
la seva redacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passam, idò, a votar l'esmena 223, faig
l'observació que la 222 la votarem conjuntament amb la 300 del
Grup Parlamentari Socialista. Passam, idò, a votar la 223,
modificada amb la transacció proposada pel Sr. Alorda, és a dir,
eliminant l'expressió "autònoms".

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

(Intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. En conseqüència, queda rebutjada
l'esmena 223 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Passam al debat de l'esmena 335/98 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena ha estat
desglossada, però en qualsevol cas es pot votar
conjuntament per l'èxit que em sembla que pot tenir, en
vista, sobretot, de la involució que hem vist a l'article
primer, però que l'hem desglossada en els distints apartats
per a una millor discussió.

En primer lloc demanàvem que els dos primers apartats
es modificassin en el sentit que, en un primer moment, es
digués que la llengua pròpia de les Illes Balears és el català.
Ho diu l'actual estatut, però creim que el debat sobre les
comes i dubtes que això podria suscitar quedaria molt més
aclarit amb aquest inici, amb aquest pòrtic de l'article tercer.

En el punt segon demanàvem que la llengua catalana,
juntament amb la castellana, tendrà el caràcter de oficial;
per tant, totes dues són oficials, i demanàvem una cosa que
ha escandalitzat, sembla, a una part d'aquesta cambra,
nosaltres entenem que d'una manera absolutament
incomprensible, i és que demanam que, de l'oficialitat del
català, se'n derivin els drets i deures que la Constitució
preveu respecte del castellà, sense aclarir quins són aquests
i, en tot cas, la Constitució serà la que marcarà la pauta, allò
que la Constitució marqui respecte del castellà serà allò que
l'Estatut cobrirà respecte del català. Creim que és el mínim,
l'equiparació de les dues llengües, quan en realitat, per un
partit o per un grup nacionalista com el nostre, consideram
que la pròpia ha de tenir un plus, però com a mínim que
tengui el mateix tractament, cosa que sembla que -com he
dit- ha escandalitzat una part d'aquesta cambra.
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Per altra banda, el punt que coincideix absolutament -és un
3.2 bis- que coincideix aproximadament amb els que presenten
Esquerra Unida i el Grup Socialista, és un text que sí que es va
incorporar en ponència, a un dels esborranys que va circular i
que, in extremis, el Partit Popular va retirar, que era un redactat
provinent de l'Estatut de Catalunya, en el qual es comprometen
les administracions; nosaltres deim el Govern de les Illes
Balears i, en aquest sentit, creim que l'esmena del PSOE
millora en el sentit que són les institucions públiques de les
Illes Balears les que han de garantir i les que han de treballar
per la normalització lingüística.

I per últim, a l'apartat tercer hi ha tota una sèrie d'esmenes
que allò que pretenen és que l'òrgan supracomunitari que parli
i que pacti en temes de la llengua no hagi de ser només entre
aquelles comunitats autònomes que tenguin reconeguda com a
cooficial la llengua catalana, en primer lloc perquè és un
despropòsit que el País Valencià quedi exclòs de qualsevol
mena d'acords en aquest sentit; per tant, malgrat que
jurídicament el nom de la llengua dins l'Estatut valencià sigui
el de valencià, nosaltres no podem dubtar ni podem qüestionar
la unitat lingüística i, per tant, el nostre estatut ha de fer una
redacció que permeti aquesta cooperació. Per altra banda
tampoc no podem oblidar que hi ha territoris fora de l'Estat que
també tenen la llengua catalana, entre ells un estat que la té
com a única llengua oficial que és Andorra. Creim que és
important poder mantenir aquestes relacions, que el nostre
estatut les prevegi, i en aquest sentit van les esmenes del
paràgraf tercer de l'article tercer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn a
favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, en primer lugar yo
creo que aquí no se escandaliza nadie; el término escandalizar
corresponde cuando se realizan conductas que pueden provocar
en grupos de personas, fundamentalmente por inmadurez o por
otras características, un escándalo ante ellas. Yo creo que no,
que son posturas muy diferenciadas. El Sr. Alorda ya habla
incluso de relaciones internacionales, y hay que reconocer que
las relaciones internacionales son competencia exclusiva del
Estado. Yo creo que con la disposición transitoria que tenemos
en nuestro estatuto da mucho juego para eso, y..., me refiero -
perdón- a la adicional segunda, la disposición adicional
segunda da mucho juego para eso, y lo que pase en la
Comunidad Valenciana, que está pendiente, por cierto, como
ustedes bien saben, de un órgano específico que emita un
dictamen al respecto, nunca será problema para hacer
convenios de la naturaleza que sean, bien de cooperación o de
colaboración, pasando, en su caso, por las Cortes Generales.

Ya he anunciado antes que nos parece que, de todo este
grupo de enmiendas, la que está más acertada, a nuestro
juicio, es la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
porque recoge el espíritu de la Ley de normalización
lingüística, que aquí fue aprobada por unanimidad, por
cierto, y entonces, nosotros en el pleno, en base a esa
enmienda, vamos a intentar un acuerdo con otras que tienen
rasgos muy parecidos. Por tanto, la del PSM se aleja
bastante de lo que es nuestro planteamiento y, en concreto,
eso nos obliga -por esa diferencia de criterio y no por
ningún escándalo sino por diferencia de criterio- a votar en
contra de ella. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Més tranquil•litzat respecte al fet
que, com a mínim, s'aclareix que la postura del Partit
Popular senzillament és que està en contra de l'equiparació
dels drets i deures entre el castellà i el català, és una de les
postures polítiques que nosaltres consideram delicades en
aquest país, però evidentment postures polítiques, i que no
s'intentarà anar dient que es vol obligar als vells o a la gent
de tercera edat a aprendre català i que si no hi haurà una
espècie de migracions -diguem-ne- forçades, algunes de les
declaracions que, per part del Govern, varen reproduir els
mitjans de comunicació i no sabem amb quina solvència ni
amb quin nivell de lleialtat, però que realment a nosaltres
ens varen sobtar: que el deure de saber castellà pogués
implicar mai expulsar ningú de l'illa. Entenem que no, que
del que es tracta ara és d'una discrepància a nivell política:
el PP està en contra de l'equiparació entre el castellà i el
català i nosaltres estam a favor.

I respecte a les relacions internacionals, és evident que
es parla d'una llei de l'Estat, es parla també que hi ha d'haver
l'autorització de les Corts Generals i, en qualsevol cas, és
evident que en temes com el lingüístic, que ultrapassen les
fronteres de l'Estat, les Illes Balears han de poder tenir una
veu en els fòrums on aquest tema es debati. Creim que hi ha
hagut altres comunitats autònomes que, en aquest sentit,
tenen les mateixes possibilitats que tenim nosaltres, que no
han tengut tants d'escrúpols i que han pogut passejar la seva
bandera en els cotxes oficials, tot i que ningú se n'hagi
escandalitzat però hagi protestat a les ambaixades. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en fixació de
posicions? No hi ha intervencions. Passam a votar...

Sí, vol fer ús del torn de contrarèplica? Té la paraula, Sr.
Jaén.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La redacción que presenta
respecto al artículo 3 de la Constitución es clara, de ahí sólo se
deriva una obligatoriedad que es la del castellano; se quiera o
no se quiera esa es la realidad y, por supuesto, nosotros -lo
hemos dicho en más de una ocasión- creemos que en esta
comunidad hay unas condiciones específicas que no se pueden
comparar con otra; creemos que lo ideal es avanzar hacia un
bilingüismo y hay otros grupos políticos que pretenden otros
objetivos que no son los nuestros. Yo creo que sentar, con esa
literalidad que se expone en la enmienda, la obligatoriedad que
se especifica respecto del catalán, no cuadraría con el artículo
3 de la Constitución, creo que en su apartado tercero y, por
tanto, eso es nuestra posición contraria, y así veíamos con
mayor aceptación la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista que, sin hacer referencia ninguna a la Constitución,
también habla de un equilibrio entre las dos lenguas oficiales en
esta comunidad. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passam a la votació de l'esmena 335 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

Sr. President, en relació a allò que ha dit el Sr. Alorda, el
seguiment que hem preparat, em sembla..., estic segur que
l'hem fet com vàrem quedar dins ponència, que llevat dels 10,
11 i 12, que es farien per apartats, totes les altres esmenes,
maldament les hagués separades, les faríem globalment. Només
perquè quedi constància de que el seguiment està preparat en
aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Sí, efectivament, a nosaltres ens sembla molt
correcte. El que voldríem és que, en qualsevol cas, els grups
poguéssim demanar, ja que hem separat els distints articles, per
a les esmenes, per frases o per apartats, que si qualsevol grup
volgués votació separada doncs es pogués remetre,
evidentment, a les parts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha inconvenient. Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, no sé si es pot fer enrera, però si fos possible
nosaltres voldríem haver votat separadament l'apartat 3.2,
perquè l'apartat 3.2 bis és coincident amb l'esmena que ara
defensarem a continuació i, per tant, hi estam d'acord. Si es
pogués votar separadament aquest apartat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President. Podria demanar un recés d'un minut?

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment, Sr. Jaén, per favor. Sr. Triay, vol
aclarir la seva postura sobre aquest punt?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí. El Grup PSM té l'esmena 335 que després, dins el
treball de ponència, ha desglossat apartat per apartat, i, per
tant, una d'aquestes...., i s'ha fet una votació conjunta i
voldria demanar si és possible refer-la, perquè nosaltres
voldríem votar separadament l'esmena que ells diuen article
3.2 bis.

EL SR. PRESIDENT:

Ara ho he comprès perfectament. Idò tornarem a votar
l'esmena 335 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i
votarem, en primer lloc, l'apartat 2 d'aquesta esmena en
concret, i llavors votarem la resta dels apartats d'aquesta
esmena 335.

Votació en primer lloc, idò, de l'apartat 2 de l'esmena
335, 2 bis de l'esmena 335.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjat l'apartat 2 bis de
l'esmena 335.

Passam a votar ara la resta d'apartats de l'esmena 335 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, en conseqüència, també rebutjats la resta dels
apartats de l'esmena 335 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Sí, Sr. Jaén, ara té la paraula, vostè dirà.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per repetirle que necesito un
receso de dos minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió, idò, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. 

Passam a l'esmena 300 del Grup Parlamentari Socialista. Per
fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Triay Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, molt coincident
amb la del PSM i la d'Esquerra Unida, el que fa és plantejar que
les institucions, no tan sols el Govern, les institucions de les
Illes Balears es comprometin a garantir l'ús normal i oficial dels
dos idiomes i, a més, es fa un plantejament realista de l'estat de
desigualtat que es produeix entre les dues llengües en el sentit
de que prendran les mesures -aquestes institucions- per tal que
es creïn les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
de les dues llengües, a la consciència -per tant- implícita a la
redacció, de que aquesta igualtat plena no existeix, en el dia
d'avui. Per tant, crec que seria un element més posat a l'Estatut
d'Autonomia en el sentit i la direcció d'arribar a aquesta igualtat
plena amb un compromís ferm. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero dar por reiterada
la intervención que hice con anterioridad y, por tanto,
esperaremos al trámite en el Pleno para hacer esa
transacción con las otras enmiendas, siempre -como decía
antes- en base a esta enmienda número 300 del Grupo
Parlamentario Socialista. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Hi ha intervenció en torn de rèplica?
Fixacions de posició?

Passam a la votació.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

(Intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

7 vots a favor, 5 en contra. Queda, en conseqüència,
aprovada, idò, l'esmena 300 del Grup Parlamentari
Socialista. Queda aprovada l'esmena 300 del Grup
Parlamentari Socialista per 7 vots a favor i 5 en contra.

A l'article quart...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, la votació està feta. Aquesta esmena en aquests
moments està aprovada. En qualsevol cas, hi haurà la
possibilitat de mantenir un vot particular per part del grup
que s'oposi a aquesta esmena. En aquest moment aquesta
esmena està incorporada en el dictamen de la Comissió.
S'ha produït la votació i, en conseqüència, el tema està
claríssim.

Passam a l'article quart; passam a la votació, perdó, de
l'article tres.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Un segon, Sr. President. Tenint en compte que s'han votat
conjuntament la 300 i la 222, quina és la que s'ha incorporat al
dictamen?

EL SR. PRESIDENT:

La 300.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President, es que nosotros, nuestro espíritu es aprobar esa
enmienda. Para aprobar esa enmienda, como he dicho
anteriormente, con una transacción de otras enmiendas que hay
muy similares. Yo creo que se pueden incorporar. Ese es el
espíritu; por tanto, vamos, si se queda así aprobada no recogería
algunas cuestiones que podrían incorporarse de la enmienda de
Izquierda Unida y que fuese una enmienda que, como son muy
similares, se hiciese así. 

No es que nosotros estemos en contra del espíritu, creo que
ya es la tercera vez que lo añado, y, por tanto, la cuestión era
hacer una transacción en su momento y ahora rechazar la
enmienda 300.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, a mi em sembla perfecte el seu plantejament, però
això seria en el cas que aquesta esmena hagués quedat
rebutjada, que no és així. Aquesta esmena, l'esmena 300 del
Grup Parlamentari Socialista, ha quedat aprovada i, en
conseqüència, aquesta presidència s'atén al resultat de la
votació d'aquesta esmena. En qualsevol cas, aquesta proposta
de transacció la podrà fer via vot particular i formulant una
transacció amb aquest vot particular, però en aquests moments
l'esmena 300 del Grup Parlamentari Socialista ha estat votada,
ha estat aprovada i queda incorporada en el dictamen de la
Comissió.

Ens queda pendent ara per votar la 222 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor de l'esmena 222 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació de l'esmena 222?

EL SR. LLETRAT:

(Intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

L'esmena del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida queda
rebutjada.

Passam ara a votar l'article tres, tenint en compte que
l'article tres de l'informe de ponència queda modificat en el
sentit de l'esmena 300 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

(Intervenció inoïble)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Sampol, els articles..., fins i tot hem acceptat que
a les esmenes es pugui fer la votació paràgraf a paràgraf, i
els articles, també, com és lògic, es poden votar; hi ha hagut
votacions prèvies i es poden votar els articles paràgraf a
paràgraf. En conseqüència, demanaria al Sr. Lletrat que
m'indicàs, aquesta esmena aprovada, com quedaria
incorporada al dictamen de comissió per saber com hem de
votar l'article tres.

EL SR. LLETRAT:

L'esmena 300...

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci als diputats, per favor.

EL SR. LLETRAT:

...que diu: "Les institucions de les Illes Balears
garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran
les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el seu
coneixement i crearan les condicions que permetin arribar
a la igualtat plena a les dues llengües quant a drets i deures
dels ciutadans de les Illes Balears", quedarà, en aquest cas,
com un apartat a l'article 3, és a dir, u, dos, tres.

EL SR. PRESIDENT:

Seria el paràgraf tercer de l'article tres.

EL SR. LLETRAT:

Seria el paràgraf tercer de l'article tres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, idò, l'article tercer, paràgrafs primer i
segon.
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(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

No. El tercer no existeix perquè se n'ha anat a la disposició
addicional segona com a conseqüència de l'admissió de
l'esmena del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, idò, els paràgrafs u i dos de l'article tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a votar el paràgraf tercer de l'article tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjat el paràgraf tercer de
l'article tercer.

A l'article quatre...

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Ara se'm planteja un problema, i és: com podem mantenir
una esmena que ha estat aprovada, però simultàniament ha estat
rebutjada?

EL SR. LLETRAT:

No, perquè no s'haurà incorporat al text del dictamen.
Defensades, votades, no incorporades al text del dictamen.
Estan votades; estan defensades, estan votades i no
s'incorporen com a conseqüència d'una posterior votació. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Es pot mantenir aquesta esmena?

EL SR. LLETRAT:

Es pot mantenir aquesta esmena, és a dir, per no haver
estat incorporada al text del dictamen.

EL SR. PRESIDENT:

Passam el debat de l'esmena a l'article quart, en aquest
cas l'esmena 393 del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual,
té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena amb clara
referència a l'autonomia dels consells insulars, i el que
demana és que, per aprovació del plenari de la institució es
pugui recuperar la denominació de cadascun dels consells
insulars, si així ho creu la institució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? No hi ha intervencions. Fixació de
posicions? No hi ha fixació de posicions.

Passam a votar l'esmena 393.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 393.

Passam a la votació de l'article quart.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, 1; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, aprovat l'article 4. Queda
dictaminat l'article 4.

A l'article 5, no inclòs dins la proposta de reforma, es manté
l'esmena 336 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-
ne la defensa té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. L'article cinquè és el que anomena
els ajuntaments i els consells insulars com a peces fonamentals
de l'ordenació territorial a les Illes Balears, i creim que hi fa
falta una aposta pel municipalisme com l'Estat ha fet a través de
les seves competències amb la Llei de bases de règim local;
creim que, com que cada vegada té més competències la
Comunitat Autònoma i, en qualsevol cas, l'Estatut li reconeix,
és bo que l'Estatut digui, en algun moment, que tendrà molt
presents els ajuntaments i que garantirà que gestionin una part
important d'aquestes competències.

El fet de ser el titular de la competència, que sigui
l'Autonomia en comptes de l'Estat, no significa que tot el
ventall de competències concretes que té una matèria l'hagi
d'exercir el Govern de les Illes Balears; ans al contrari,
evidentment també hi pot haver els consells insulars, que
nosaltres demanam que sigui amb un protagonisme creixent i
molt important, però, a més a més, també hi ha els ajuntaments.
Per tant, si hi ha urbanisme, si hi ha serveis socials, si hi ha
cultura, que són competències autonòmiques, una part
d'aquestes competències o d'aquestes matèries -per ser més
precisos o més correctes- han de ser competències dels
ajuntaments. 

Així, a posta, aquest article cinquè en ares a l'eficàcia, a la
proximitat de la gestió al ciutadà, i creim que enriquiria
l'Estatut el fet que s'incoporàs en aquest article cinquè, com dic.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn a
favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, late en el fondo de la
enmienda, evidentemente, una referencia al tan denominado,
tan traído y tan llevado pacto local. Nosotros estamos a favor
de esta cuestión; a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias juntamente con el Ministerio de
Administraciones Públicas, ya hay elaborado un borrador a este
particular, y la verdad es que el contenido de la enmienda no
aporta nada nuevo, porque todo lo que se dice ahí respecto a les
Illes, es decir, a los consejos insulares, pues eso está contenido
o bien en la Constitución, en lo que hace referencia a los
municipios en su regulación de legislación básica, y, por tanto,
nada aporta nuevo. Nos parece que no debe incluirse como
reforma en este estatuto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? No hi ha
intervencions en rèplica. Fixació de posicions, no n'hi ha. 

Passam a la votació de l'esmena 336.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 336 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

A l'article 6 es mantenen les esmenes següents: la 394 i
la 395 del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Munar, i 468 del
Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat. Per fer-ne la defensa
conjunta té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres esmenes es
defensen en els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Hi ha intervencions per a fixació de
posicions? Sr.Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No deman la paraula per un torn de fixació de posicions,
sinó per mantenir un vot particular. Tenint en compte que es
va modificar i es va tornar a introduir el terme "especial" en
aquest article, voldria mantenir un vot particular perquè se
suprimeixi i quedi com era la proposició que es va prendre
en consideració.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord. S'ha de votar el vot particular. Més intervencions?

Passam, idò, en primer lloc, a votar les esmenes 394, 395 i
468 del Grup Parlamentari Mixt.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Demanaríem votació separada de la 468.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, idò, la 394 i la 395.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, idò, les esmenes 394 i 395.

Passam a votar l'esmena 468 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 468 del Grup
Parlamentari Mixt.

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista a aquest article.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, idò, el vot particular del Grup
Parlamentari Socialista a l'article 6.

Passam al debat de l'esmena 337/98 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena tan sols pretén
depurar, entenem que tècnicament, l'article en el sentit que
fa referència, l'article sisè, al fet que els estrangers amb
veïnatge administratiu a les Illes Balears podran tenir o
tendran, adquiriran el dret civil en adquirir la ciutadania
espanyola. Creim que hi ha una contradicció perquè un
estranger mai no pot tenir veïnatge administratiu, perquè
una condició per ser veí és el fet de ser nacional. Per tant, hi
ha un error que s'entén allò que vol dir però ho diu
malament. Creim que l'article ho aclareix, mentre que, per
altra banda, en un altra apartat diu que mantindrà..., restarà
subjecte a aquest dret civil de les Illes Balears mentre es
mantengui el veïnatge. Per tant, s'incorpora una nova
pèrdua, una manera de perdre el dret civil, el veïnatge civil,
diguem-ne, que és el fet del desplaçament. Creim que això
aniria contra el codi civil i, a més, un poc contra un cert
sentit comú, que és una cosa, llavors, personal, és un dret
personal que manté el ciutadà i que, en qualsevol cas, ja està
prevista la manera de perdre o adquirir una altra ciutadania
civil. 

Creim que, per tant, l'esmena millora tècnicament el que
és l'article sisè i en aquest sentit la proposam. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? No hi ha intervencions a favor o en contra. Fixació
de posicions? No hi ha fixació de posicions.

Passam, idò, a la votació de l'esmena 337 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada l'esmena 337/98 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President. Si aquest resultat de les votacions es continua
mantenint fins al final, manifest que l'article 6 no seria objecte
de modificació dins la proposta de reforma. A posta, ja no hi ha
votació en aquest moment, tota vegada que ...

EL SR. PRESIDENT:

En aquest moment, rebutjada aquesta esmena, no correspon
entrar a votar l'article 6.

EL SR. LLETRAT:

Perquè no existeix.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte.

A l'article 7 no s'hi mantenen esmenes.

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Mantenc un vot particular per recuperar el text inicial de la
proposició que es va prendre en consideració, que suposa una
redacció idèntica, però sense la paraula "especial".

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions a favor o en contra en relació a aquest vot
particular? No hi ha intervencions. Fixació de posicions, no n'hi
ha. Passam a la votació, idò, d'aquest vot particular del Grup
Parlamentari Socialista a l'article 7. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjat el vot particular del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. LLETRAT:

Com a conseqüència d'aquesta situació, aquest article
tampoc, si s'aprova, tampoc no aniria a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Havent estat rebutjat aquest vot particular, no procedeix
sotmetre a votació l'article 7.

Passam, idò, a l'article 9, no inclòs dins la proposta de
reforma i on es mantenen les esmenes següents, la 224/98
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en definitiva, l'article
9 és un article de principis polítics, de principis que han
d'inspirar l'actuació de les institucions de les Illes Balears,
i és un apartat o un article que en principi podria semblar
literatura o que podria semblar superflu, però que, des del
nostre punt de vista, no és així de cap de les maneres, i, de
fet, a la Constitució espanyola és un capítol, un apartat que
té molta importància i que es desenvolupa
extraordinàriament. És a dir, aquests principis, que no tenen
una eficàcia jurídica immediata, però que han de inspirar
l'actuació institucional de l'Estat espanyol, en el cas de la
Constitució, i de les institucions autonòmiques, en el cas de
la nostra comunitat. Pensam que l'article 9 està molt poc
desenvolupat a l'actual estatut i que valdria la pena fer un
esforç que nosaltres pensam que seria fàcil, si es volgués fer
aquest esforç, arribar a un consens, s'hauria de fer un esforç
per desenvolupar aquest article. Hi ha altres esmenes en el
mateix sentit, insistesc, jo crec que seria fàcil arribar a un
acord entre tots els grups, i per això presentam i mantenim
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir en
torns a favor o en contra? No hi ha intervencions. Passam a
la votació de l'esmena 224 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; vots en contra, 9 i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 224 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Passam al debat de l'esmena 338 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És en el mateix sentit que el meu
predecessor, creim que és important que aquest article novè
ampliï el seu abast, ja que diu algunes de les coses prioritàries
dins el treball polític que han de tenir les institucions
d'autogovern, creim que també s'hi ha de fer un esment a la
plena ocupació, al treball, a un habitatge, i també a la defensa,
a la preservació del medi ambient i del medi patrimoni cultural,
com a objectius prioritaris dels poders públics de les Illes
Balears, creim que enriqueix el contingut aquesta mena de títol
preliminar, que és l'article novè del nostre estatut i que, en
conseqüència, estarà més en comparació amb el que han fet
altres estatuts d'autonomia i en dret comparat, jo crec que molts
dels estatuts o de les constitucions federals d'arreu. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn a
favor o en contra? Sí, Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra de las
dos enmiendas, que creo que pueden votarse de forma conjunta,
porque la verdad es que son muy parecidas ...

EL SR. PRESIDENT:

La 224 ha estat votada ja, Sr. Jaén, i rebutjada.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Bien. Propondremos en el Pleno una transacción en base a
la enmienda 338 del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM,
que nos parece más adecuada, si bien es verdad, que este
artículo tiene más el fondo de exposición de motivos que de
otra cosa, pero nos parece que la redacción del PSM está más
adecuada con los apartados que vienen y sin embargo hay que
(...) algunos aspectos, porque otros ya están (...) en la
Constitución y, por tanto, a lo mejor no conviene reiterarlos.
Pero sí que nos parece que puede ser acertada la distribución de
apartados en un artículo, el 9, que debiera mantenerse en su
total integridad, repito, total integridad, sin perjuicio de que se
tuviese que añadir alguna otra cosa, pero no modificar ninguno
de los conceptos que aparecen en el artículo 9. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? Fixació de
posicions? No n'hi ha.

Passam, idò, a votar l'esmena 338 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 338 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

A l'article 10 s'hi han presentat les esmenes següents,
paràgraf primer, esmena 225/98 d'Esquerra Unida. Per fer-
ne la defensa, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena té com a
significat que efectivament s'inverteixi una mica la situació
actual i que en definitiva tenguin caràcter d'exclusivitat en
favor de les Illes Balears, totes aquelles competències i
matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per la
Constitució. De qualque manera és invertir el caràcter
residual de les competències en favor de la Comunitat
Autònoma i en detriment de l'Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Torn a favor o en contra? No hi ha
intervencions. Fixació de posicions? No n'hi ha.

Passam a votar l'esmena 225/98 d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada l'esmena 225/98 d'Esquerra Unida.

Passam a l'esmena 339/98 del Grup Nacionalista-PSM. Té
la paraula, per fer-ne la defensa, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquí sí, com quedàrem, farem una
defensa per paràgrafs, i aquest és el primer paràgraf que
coincideix amb la defensa que s'ha fet per part del portaveu
d'Esquerra Unida. Efectivament, del que es tracta és d'assumir
totes les competències que la Constitució permet, respecte de
les autonomies que ja poden superar l'abast del 148, diu la
Constitució que hauran de respectar tan sols el llistat de l'Estat
a l'article 149, nosaltres deim que molt bé, l'Estat que es reservi
les que la Constitució li reserva, la resta són competències
exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
creim que és el plantejament adequat de tancament del sistema,
és el que es va pactar l'any 91, no entenem què és el que hagi
pogut canviar dins el Grup Popular des d'aleshores ençà per ara
no donar-li suport, i creim que era una passa endavant quant al
que era el disseny de l'autonomia, l'Estat es reserva unes
competències, així ho diu la Constitució, la resta ho poden
assumir les comunitats autònomes si així ho diuen els seus
estatuts d'autonomia. Allò que proposa el nostre grup és que
l'Estatut d'Automia ho digui, i creim que és el més encertat de
cara a l'autogovern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Torn d'intervencions a favor o en
contra? No hi ha intervencions. Fixació de posicions? No n'hi
ha. Passam a la votació de l'esmena 339.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 339 del Grup Nacionalista-PSM.

A l'apartat 2 bis, hi ha en primer lloc l'esmena 469/98 del
Sr. balanzat, Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la defensa,
té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Queda defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Queda defensada en els seus propis termes.
Intervencions a favor o en contra? No n'hi ha. Fixació de
posicions?, no n'hi ha. Passam a la votació de l'esmena 469.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 469/98.

Passam ara a l'esmena ... Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És que abans de continuar, hi ha
dos vots particulars, un a l'article 10.2 i l'altre a l'article 10.2
bis, que va introduir el Grup Parlamentari Popular, on
nosaltres volem vot particular. Abans de continuar amb
l'article 10, crec que és oportú introduir aquest tema de
l'article 10.2, és referent que es va eliminar "règim local"
del text de la presa en consideració, quan nosaltres
consideram que és importantíssim que romangui en aquest
article 10.2. L'altre apartat era referent a la supressió de
l'article 10.2 bis, perquè es traslladava a l'article 11, i
nosaltres consideram que, com fa Catalunya, i respecte del
règim local, com fa també Catalunya, Aragó, quedi dins
l'apartat de les exclusives. Per tant, demanam vot particular
del 10.2 i del 10.2 bis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Entenc que s'ha fet la defensa conjunta
d'aquests dos vots particulars, un al 10.2 i l'altre al 10.2 bis.
Grups que vulguin intervenir en torn a favor o en contra
d'aquests vots particulars? No hi ha intervencions. Qualcú
vol fixar posicions en relació amb aquests vots particulars?
No hi ha fixació de posicions. Passam, idò, a votar aquests
dos vots particulars a l'article 10.2 i ... Els votarem per
separat.
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En primer lloc, votació del vot particular del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, a l'article 10.2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjat el vot particular a l'article
10.2 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Passam a votar ara el vot particular a l'article 10.2 bis del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; 9 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjat, el vot particular del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, a l'article 10.2 bis.

I passam ara al debat de l'esmena 339/98, del Grup
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena, nosaltres
introduíem l'administració local en comptes de tan sols
l'administració de la Comunitat Autònoma, però la veritat és
que fins i tot havien desaparegut actualment els funcionaris de
la Comunitat Autònoma. 

(Remor de veus)

Perdó ...? No és ..., som al 10.11, ja?

EL SR. PRESIDENT:

No, som a l'esmena 339/98.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, és que totes tenen el mateix número, Sr. President,
per mor que s'han xapat per apartats.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en aquest cas, som a l'apartat 10.2, encara.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdoni, idò, ens havíem confús. Estava defensant
l'esmena que tocava, i és que creim que, com ha fet, com
dic, Catalunya, Aragó als seus estatuts, han col•locat la
regulació de l'estatut dels funcionaris i règim de
responsabilitat tant de l'Administració autonòmica com de
la local dins aquest apartat de competències exclusives, i
creim que és així com ha de venir. Desgraciadament, com
que veim que la proposta de la presa en consideració s'ha
rebaixat en ponència, i així es manté, creim que té poques
oportunitats d'èxit aquesta esmena que precisament
ampliava el que en presa en consideració s'havia aprovat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. grups que vulguin intervenir en
torns a favor o en contra? El Sr.- Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Es una discusión que venimos
manteniendo en la ponencia, y que ahora se substancia aquí
también en la comisión, sobre si son competencias
exclusivas o son competencias de desarrollo legislativo, y
la verdad, ponerlas en un sitio o en otro, pueden estar, pero
nos parece que se incardinan mejor en desarrollo legislativo,
en el artículo 11, porque por mucho que se quiera, no es una
competencia exclusiva esta cuestión, esta cuestión ahora,
justamente, se está regulando a nivel del Estado, con un
estatuto de los funcionarios que está en trámite y que, por
cierto, aprovecho para decir que está consensuado con todos
los sindicatos, perdón, con todos no, sólo hay un sindicato
que no lo apoya, que es LAP, en el País Vasco, por razones
muy concretas que no voy a detallar. Por tanto, se quiera o
no se quiera, es una función, es una atribución básica del
Estado, esta cuestión. ¿Que podría estar ahí?, podría estar
ahí, pero eso no significaría que hubiera más competencias,
y nos parece que su incardinación es mucho más propia en
el artículo 11, porque el contenido será el mismo en un sitio
y en otro, ahora, nos parece que es más adecuado en el
artículo 11, sin que eso signifique ningún otro juicio, sino su
mayor adecuación en el propio estatuto. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol intervenir en torn de rèplica? Té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha tot un debat
sobre quines són les competències exclusives i quines no ho
són, nosaltres creim que bàsicament podria desaparèixer a
l'article 11 o podrien refondre's els articles 10 i 11 sobre les
exclusives i les que són de desenvolupament, perquè en realitat
tanmateix necessita, en tot cas, i n'hi ha moltes a l'article 10
actual i a l'article 10 de l'any 83, que tanmateix posen sempre,
o afegeixen aquell "sense perjudici de l'apartat x de l'article 149
de la Constitució". En realitat sembla que poden tenir
exactament el mateix abast competencial posterior o el
desenvolupament legislatiu. En qualsevol cas, sembla que
també psicològicament i en gran mesura també amb una certa
interpretació extensiva que fa el Tribunal Constitucional sobre
el lloc on estan col•locades, a quina seu es reflecteixen les
competències, creim més prudent, per part nostra, ja que el que
volem és triar l'autogovern, establir-les a l'article 10, com han
fet d'altres autonomies, i, en qualsevol cas, establir com
nosaltres feim a la nostra esmena, "sense perjudici del que
disposa el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució". 

Ho feim, com dic, a l'article 10, a distints apartats,
tanmateix és així, i per moltes competències exclusives, totes,
jo diria, gairebé, de les que anomena l'article 10 actual, l'Estat,
en base a un extensíssim 149.1.1, com a mínim, o a d'altres
apartats o vessants, sempre pot incidir en algun apartat
d'aquestes competències. Per tant, tot i així, sembla més
interessant per a l'autogovern i per a una interpretació a favor
de la Comunitat que siguin a l'article 10 i no a l'article 11. No
crec que siguem nosaltres els que ens haguem d'aplicar
l'autocensura, quan d'altres comunitats no ho han fet, i, com dic,
sense qüestionar que el marc europeu i el marc estatal,
determinats principis, determinats criteris de caràcter general
puguin ser d'abast supracomunitari comunitat autònoma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? No. Grups
que vulguin intervenir en fixació de posicions? No hi ha
intervencions. Passam, idò, a la votació de l'esmena 339/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 9 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

3 a favor; 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Sí, té raó.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada l'esmena 339/98.

Passam a l'apartat 5è, on hi ha l'esmena 470/98 del Grup
Mixt. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. També aquesta queda
defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? No hi ha intervencions. Fixació de
posicions?, no hi ha intervencions. Passam, idò, a votar
l'esmena 470/98 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 470/98 del Grup Mixt.

Passam al debat de l'esmena 339/98 del Grup
Nacionalista-PSM.

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Prèviament voldria plantejar un vot particular a l'apartat
10.5, si és el moment oportú.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

L'apartat 10.5 va ser modificat a proposta del Partit Popular
en ponència en relació al text que havia estat pres en
consideració, i deman la restitució del text inicial.

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir en relació a aquest vot
particular del Grup Parlamentari Socialista? No hi ha
intervencions ni a favor ni en contra, i tampoc per a fixació de
posicions. Passam, idò, a votar aquest vot particular del Grup
Parlamentari Socialista a l'article 10.5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, idò, el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista, a l'article 10.5.

Passam, ara sí, al debat de l'esmena 339/98 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, d'aquest apartat 5è de l'article
10. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que és prou clar que ens
interessa molt poder regular el transport realitat entre les Illes,
en aquests moments l'article, tal i com venia de la presa en
consideració, reflectia el transport marítim, que després ha
quedat a un altre apartat, en qualsevol cas, però creim que
també hi hauria d'haver el transport aeri. El transport aeri de
caràcter interinsular és un element que preocupa bàsicament la
Comunitat, és un element que no té unes grans conseqüències
a nivell extracomunitari i, en canvi, aquí, és vital. Per tant,
creim que hi ha d'haver aquesta competència exclusiva, i en
qualsevol cas, poder regular interès general, poder establir
obligacions a les companyies per garantir aquest transport aeri
interinsular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. grups que vulguin intervenir en torn a
favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que la redacción
que se da a este apartado, que figura con el 5 bis, es una
redacción acertada, porque tiene en cuenta la competencia
estatal, fundamental, que es la determinación de las
navegaciones de interés público, es decir, aquéllas que
tienen como fin asegurar las comunicaciones entre
península y Baleares, y en su caso, Canarias o Ceuta y
Melilla. Y, además, hay que tener en cuenta que estas
autorizaciones de navegación corresponden al Estado, así
como el régimen tarifario, el abanderamiento, la inspección
y la titulación de las personas que deben ir al frente de estos
buques.

El transporte aéreo, de acuerdo con el artículo 149, en
uno de sus apartados y subapartados, corresponde también,
como competencia exclusiva, por ser ese artículo, al
respecto del Estado, y, por tanto, todo lo que hace referencia
al control del espacio aéreo o al tránsito y al transporte
aéreo, es competencia exclusiva del Estado. Aquí lo quieren
introducir de otra manera, y a nosotros nos parece que no es
correcto, porque solamente mirando el artículo 148 lo que
hace referencia es a las competencias en los aeropuertos
deportivos. Son, por tanto, facultades del Estado, las
concesiones correspondientes, el tema de los (...), la
inspección, los títulos, al igual que pasa con el transporte
marítimo, y la circulación aérea. Aquí se podrá pensar otra
cosa, pero nos parece que el artículo es acertado y que, por
tanto, debe figurar de esa manera, y no añadir
absolutamente nada más, porque no es competencia de esa
comunidad que se corresponda en este artículo 10 la
competencia exclusiva en transporte aéreo, aunque sea entre
las Islas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? No hi ha
intervenció en torn de rèplica. Fixació de posicions? No n'hi
ha. Passam, idò, a votar l'esmena 339/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 339/98 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
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Passam ara a l'apartat 7, on hi ha, en primer lloc, l'esmena
471 d'addició del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. També aquesta queda defensada
en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Algun grup vol fixar la posició en
relació amb aquesta esmena? Passa, idò, a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Esperi un moment.

EL SR. PRESIDENT:

1 vot a favor; 9 en contra i 6 abstencions. En conseqüència,
queda rebutjada l'esmena 371/98.

Passam a l'esmena 339/98, d'addició de l'article 10.7 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, aprofitaré el final de la meva intervenció per fer allò que
volia fer el Sr. Triay, perquè al final és el mateix. Nosaltres
demanam la incorporació dins aquest apartat sobre medi
ambient i ecologia, de les activitats classificades, creim que és
bo que, en comptes d'estar a execució, que és com està en
aquest moment, però ni tan sols en desenvolupament, que és
com venia a la presa en consideració, sinó que avanci i quedi
com a competència exclusiva, més enllà naturalment que haurà
de respectar tota aquella normativa d'abast supraterritorial en
vigor. Creim que és interessant que així sigui, i dic que aprofit,
també, per fer la defensa del vot particular al 10.7 perquè
aquesta esmena és un afegitó a un 10.7 que després, en
ponència, ha estat traslladat a l'article 11, és evident que faig la
defensa d'afegir un apartat, però d'afegir un apartat al text que
existia i que és el que nosaltres volem recuperar a partir d'un
vot particular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Jo em deman, aquest vot particular, és
del Grup Socialista o del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

... particular que jo volia plantejar, per tant ja està aquí
...

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. grups que vulguin intervenir, a favor o en
contra, tant de l'esmena com del vot particular? Fixació de
posicions? No n'hi ha. Passam, idò, a votar, i crec que es pot
fer votació conjunta de l'esmena 339/98 a aquest apartat i
del vot particular, ... no, votació per separat. Votam, idò, en
primer lloc, l'esmena 339/98 a aquest punt, del Grup
Parlamentari Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 9 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 339/98 a aquest apartat. 

Passam ara a votar el vot particular a l'apartat 10.7 del
Grup Parlamentari Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, idò, el vot particular a l'article 10.7 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Efectivament, el Sr. Lletrat m'indica que per part del
Grup Parlamentari Popular, sembla, hem observat que hi ha
hagut una substitució, però crec que si qualsevol diputat en
substitueix un altre al llarg de les votacions o al llarg
d'aquesta sessió, pregaria al diputat que s'incorpora que
demanàs la paraula per indicar la substitució, perquè, si no,
des d'aquesta mesa, no podem tenir coneixement de quins
són els diputats efectius dins la comissió a cada moment.
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EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President, disculpi. Avel•lí Casasnovas substitueix
Pilar Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Prengui nota, Sr. Lletrat.

Rebutjat, aquest vot particular, passam a l'apartat 11.
Veurem en primer lloc les esmenes 396/98 i 472/98 del Grup
Parlamentari Mixt. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Sr. President. Aquestes dues esmenes, una de la Sra.
Munar, i l'altra del Sr. Balanzat, jo entenc que poden entrar en
contradicció una i altra, i les donaria per defensades en els seus
propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? Passam a la votació, per separat,
ara votarem la 396 i la 472.

Vots a favor de l'esmena 396?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 9 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 396/98. Passam ara a votar
l'esmena 472/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 472.

Passam ara al debat de l'esmena 339/98, article 10.11,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, tan sols, i no només tan sols, sinó
que afegeix el terme "infància" a l'apartat que és de
"joventut i tercera edat" en aquest moment a l'Estatut.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que hi vulguin intervenir a
favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. No es una enmienda que tenga
un calado especial, ésta es la verdad, y nosotros, que
estábamos en disposición de poder aprobar ésta y otras que
después tenemos indicadas a estos apartados del artículo 10,
pero la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo por
mantener lo que es el criterio y la doctrina del Tribunal
Constitucional, que es la homologación competencial en
cuanto a lo que hace referencia a la terminología, y la
verdad es que el tema de infancia no aparece en el artículo
correspondiente de la atribución competencial a las
comunidades autónomas, aparece, seguramente, menores
(...) tema de menores, que ya está transferido aquí, por
cierto, a esta comunidad autónoma, como usted bien sabe,
por el acuerdo autonómico del año 92 y por la ley orgánica
subsiguiente a esos acuerdos, y ben fin, no nos parece que
esto tenga que estar aquí incluido de esa manera, pero
vamos, no haríamos luego en el pleno, si se mantiene esta
enmienda, un casus belli, porque la verdad es que tampoco
en el fondo hay una discrepancia para que se pueda
mantener. Manteniéndolo y aprobándolo, no aportaría nada
nuevo, y dejándolo como está, pues, en fin, parece que es lo
más prudente, por así...

 El PSM mantiene una actitud beligerante respecto a esta
enmienda, pues en el pleno ya lo mantendríamos y veríamos
a ver si la aprobamos, que seguramente, si la mantuviesen
con esa beligerancia, como la hacen con otras enmiendas,
pues la aprobaríamos, y, por tanto, quedamos a lo que pueda
suceder en el debate de pleno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? Té la paraula
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per bel•ligerar a favor d'aquesta esmena, perquè d'entrada,
ja que si pareix que és el nivell d'insistència allò que hi pot
donar l'entrada... Per a nosaltres, no hi ha cap terminologia
constitucional respecte d'allò que poden assumir les comunitats
autònomes, és a l'inrevés, la terminologia respecte del que se'n
reserva l'Estat, que és l'únic en  què s'ha de, a una reforma
d'estatut, tenir esment de no traspassar, tot i que miraríem de
quedar, com a mínim, en la frontera, perquè la resta ha fuit del
148, i, per tant, no hem de mirar allò que la Constitució
permetia que la comunitat detentàs competències, sinó que
podem assolir totes aquelles competències que no es reserva
explícitament l'Estat. En conseqüència, no tenim cap dificultat,
per part nostra, per transaccionar sobre quina hagi de ser la
paraula, però partim de la premissa que no hi ha cap
terminologia taxada. En qualsevol cas, no hi haurà inconvenient
si és un terme tan sols terminològic.

Per altra banda, estam intentant cercar immediatament quin
era el títol que en aquest moment tenim transferit, però entenc
que és inferior, o que no dóna tanta cobertura, al que nosaltres
proposam, dins competències exclusives, era institucions de
menors, i no record ara en quin punt es troba, però en qualsevol
cas entenem que la nostra esmena incorporaria una major
capacitat reguladora que la que tenim en aquest moment.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? Té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No, Sr. Presidente, es un turno de contraréplica, pero en
verdad que no hay la contraréplica en el sentido estricto del
término. Yo, vista la beligerancia que el Sr. Alorda presenta
respecto al tema este, en fin, creo que debemos aprobarla, pero
sí que me reitero en una cuestión que es clara y que es conocida
por todos, que el Tribunal Constitucional viene haciendo unas
recomendaciones en los fundamentos jurídicos de algunas
sentencias, cuando hay transferencia de competencias y cuando
ha habido conflictos de competencias positivos, en el sentido de
que los títulos competenciales tengan más o menos el mismo
nombre; si el artículo 142 habla de artesanía, pues bueno, o de
otras cosas, pues no se puede, a lo mejor, hablar, pues eso, de
fomentar un aire limpio y  sano y de gent gran, cuando lo
propio, a lo mejor, es pues decir "tercera edad", que era el
término que hay en la Constitución.

En fin, si el Sr. Alorda persiste en su intención esta,
nosotros haremos un esfuerzo. Yo creo que aquí el artículo
nuestro, el apartado que figura en el informe de ponencia, es
"juventud y tercera edad". En realidad, el tema de la discusión
es si se pone "infancia" o no se pone "infancia"; tal vez lo más
correcto sería "instituciones de protección de la infancia", creo
que es lo más correcto. Yo, en este momento, la terminología...,
vamos, y puesto que es una ley que estamos tramitando, de la
entidad que tiene el Estatuto, yo ya le auguró que habrá una
disposición favorable en pleno, pero que nos dé un margen de
tiempo para poner la palabra exacta porque con el contenido
estamos de acuerdo.

Creo que el término adecuado es ése, pero pido un poco
de tiempo para consultarlo, creo que son "instituciones de
protección de la infancia". Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. jaén. Grups que vulguin fixar posició? No hi
ha intervencions.

Passam a la votació de l'esmena 339/98, 10.11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 339/98, de substitució de
l'article 10.11.

A l'apartat 12 hi ha, en primer lloc, l'esmena 473/98,
d'addició, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta també és una esmena del
Sr. Balanzat, que es defensa amb els seus propis termes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que hi vulguin intervenir en
torn a favor o en contra?, fixació de posicions? No hi ha
intervencions.

Passam a votar l'esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 5.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmean 473/98, del Grup Mixt.

Passam a l'esmena 339, 10.11, de substitució, del grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, l'actual 10.12 té dos incisos molt
diferents que es relacionen conjuntament o seguidament, un és
el d'acció social o el tema de serveis socials i l'altre és el tema
de la sanitat, de la sanitat i higiene. Creim que té prou pes el
tema de la sanitat, sobretot si l'ampliam, com perquè tengui un
punt específic, i en aquest sentit incorporam un incís al tema
d'acció social, canviar el tema de la terminologia, es diria
"acció social, integració i desenvolupament comunitaris, serveis
socials", mentre que es crearia un 10.12 bis, diguem-ne, que
desdoblaria el 10.12 actual quant a sanitat interior, amb totes
les seves accepcions, assistència sanitària, inclosa la Seguretat
Social, evidentment, sempre garantint els punts que es reserva
l'Estat a l'article 149, que són pocs, però en qualsevol cas
quedarien garantits amb el darrer incís de l'article 10.12 bis que
nosaltres proposam.

Creim que és molt important que les competències en sanitat
que permet la Constitució siguin assumides per aquesta
comunitat, i no just les d'execució concreta de la gestió dels
hospitals de l'Insalud, que, evidentment, és un avantatge
important, però el consideram insuficient; creim que l'hem de
dur en seu competencial que permeti regulacions pròpies, i en
temes polèmics com el que últimament hi ha a portades de
diaris creim que ens donaria un marge de maniobra el fet que,
dins el llistat de competències exclusives o de
desenvolupament, hi figuràs la sanitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions a favor o en contra? Sr.
Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estamos en el debate del
artículo 10, quiere decir que estamos en el debate de las
competencias que esta comunidad autónoma tiene con carácter
exclusivo, ¿el Sr. Alorda quiere decir que la gestión
hospitalaria, que lo que es la transferencia del Insalud futuro es
exclusivo de esta comunidad autónoma?, yo creo que eso no es
así, hay una Ley general de sanidad, hay unas bases del Estado,
y eso no es competencia exclusiva. Aquí tendremos que
gestionar los hospitales en su momento, cuando se transfieran,
como se transfiere la educación,  pero competencia exclusiva,
en absoluto, aunque se diga sin perjuicio de lo que dice el
artículo 149, es que justamente por ese perjuicio es que no tiene
que estar en el 10 y tiene que estar en el 12. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol replicar, Sr. Alorda? Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Allò que es reserva l'Estat, per una certa
claredat, són les bases de la política sanitària, les bases.
Això podria dur, ja ho hem discutit a l'anterior punt i
procurarem no insistir-hi massa, que, efectivament, podria
passar a l'article 11, evidentment, mai no al 12
necessàriament, perquè són bases, tret de la sanitat exterior;
per tant, crec que hi ha un marge de maniobra. Ara, si volem
fer una redacció tan estricta d'exclusives que, evidentment,
el Tribunal Constitucional i jo crec que ja la doctrina i
tothom ja l'ah relativitzat prou, el terme competències
exclusives, és evident que jo gairebé reptaria el Sr. Jaén que
me'n digués una, de l'article 10, que sigui exclusiva, no sé
si en trobarà cap. Jo ja li avanç que el nostre grup, que és
nacionalista i que procurarà veure amb tots els bons ulls
l'autogovern d'aquest país, no en veu ni una, perquè sempre
l'Estat s'ha reservat, quant a la igualtat de tots els espanyols
o a qualsevol altre títol de caràcter extensiu, atribucions per
fer normes de caràcter bàsic, i fins i tot, evidentment, en
alguns temes de directives de la Unió Europea o de
normativa europea.

Per tant, el fet d'estar als articles 10 i 11 jo ho
relativitzaria i procuraria, com a mínim, no fer-ne un debat
a aquest nivell, com si s'estigués dient un disbarat, perquè,
com a mínim, no és més disbarat que d'altres que també
s'anomenen aquí. Per tant, jo crec que és una voluntat
d'asumir dins els marges que la Constitució permet, i per
això se citen els apartats que la Constitució reserva a l'Estat
explícitament, i voler arribar fins al sostre que la
Constitució permet.

Això és el 10, això és l'11, crec que és un debat bastant
estèril però que, en qualsevol cas, ha tengut fins ara
repercussions en les interpretacions del tribunal
Constitucional, que sempre és més generós quan estan dins
el llistat de les exclusives que no quan estan dins el llistat de
desplegament, malgrat advertir sempre que allà on diu
exclusives no es pot entendre com a exclusives.

Per tant, jo crec que no podem continuar cada vegada
amb aquest tema, i de cap manera pretendre que les úniques
competències que pot tenir la Comunitat Autònoma en
matèria de sanitat sigui la gestió executiva, perquè allò que
es reserva l'Estat quant a sanitat és la sanitat exterior i, com
dic, les bases i coordinació general de la sanitat, "Bases i
coordinació general" és un títol prou abstracte com per
permetre moltes concrecions de caràcter autonòmic. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? No hi ha
intervenció. Fixació de posicions? No hi ha fixació de
posicions.

Passam a votar l'esmena 339/98, de substitució, a l'article
10.12, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena de substitució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM a l'article 10.12.

Passam a l'esmenta 339, també del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, d'addició d'un nou apartat, el 10.12 bis.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La consider defensada conjuntament, perquè és la de la
sanitat. Realment el que fa és xapar-se l'actual contingut de
l'article 10.12. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passarem, idò, a votar aquesta creació d'un nou apartat
10.12 bis.

Si el Sr. Crespí s'asseu, passarem a la votació.

Gràcies.

Vots a favor d'aquest nou apartat 10.12 bis?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 339, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, pel que pertoca a aquesta
addició de l'article 10.12 bis.

Passam a l'apartat 13.

Començam per l'esmena 397/98, de substitució, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és (...) de
potenciar en certa manera totes les situacions relacionades
amb el foment i amb l'ensenyament de belles arts, en
definitiva, de l'artesania, i pensam que estaria millor el text
proposat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? No hi ha intervencions. Fixació de
posicions? No hi ha intervencions.

Passam, idò, a votar l'esmena del Grup Parlamentari
Mixt, a l'apartat 10.13, l'article 10.13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem a fer la votació, Sr. Lletrat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 397, del Grup Parlamentari
Mixt, de substitució a l'article 10.13.

Passam a l'apartat 14.

Començam per l'esmena 474/98, de substitució, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una altra esmena del Sr.
Balanzat. Proposa la creació d'una policia autonòmica. Per tant,
queda defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que hi vulguin intervenir a favor
o en contra? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofitaré per defensar la nostra, que
és idèntica, i estalviaré els torns.

És evident que per a nosaltres també és important que hi
hagi una policia pròpia de les Illes Balears. Creim que seria
l'element que ens equipararia competencialment, jo crec que és
més significativa la seguretat pública, a la resta de comunitats
històriques, dins la resta de comunitats, perquè des del nostre
grup ens agrada sentir-nos-hi, malgrat la votació de l'article
primer, que pareix que ens nega el rang de nacionalitat -no sé
què es pensa el PP que som-, però nosaltres creim que, la
seguretat ciutadana i l'ordre públic, és bo que els mantinguem
en les nostres mans. Canàries, que com a mínim pot dir els
mateixos títols argumentals que tenim a les Illes Balears, va
aconseguir aquesta competència en la darrera reforma de
l'Estatut, aprovada el 31 de desembre de 1996 en el Congrés de
Diputats, per no recordar Catalunya i el país basc, que pareixen
fites inassolibles per la part, d'alguna manera, de les sectorials
o de les territorials del Partit Popular i del Partit Socialista a les
Illes Balears, i creim que seria una passa endavant.

Creim que és el punt qualitatiu a través del qual segurament
el nostre grup podria replantejar-se un vot favorable a aquest
estatut, si, com a mínim, hi hagués aquesta empenta a favor per
una empenta per a la policia pròpia, que ja es feia a l'Estatut de
1991, aprovat, com recordaran, amb els vots favorables de tota
la cambra, tret d'un grup que s'hi va abstenir.

Pens que tornar enrera en aquest punt, quan ha madurat el
procés autonòmic, seria una involució,  jo diria que negativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Empezaré por lo último.
Efectivamente, la propuesta de estatuto que se hizo, de
proposición de ley orgánica  en este parlamento, hemos dicho
en más de una ocasión que obedecía a unas circunstancias muy
especiales, a unas circunstancias de un parón autonómico en las
transferencias en aquellos momentos, que se hizo un estatuto
muy especial, pensando que se podía negociar el trámite en las
Cortes Generales, pues lo que después la reforma del 92 y la
que ahora se propone, y otras que pudiesen venir a posteriori,
modificasen el ámbito competencial de esta comunidad.

Es una cuestión muy importante, pero yo creo que no hay
que hacer una referencia expresa ni al país vasco ni a
Cataluña, mucho menos al país vasco. Yo creo que las
circunstancias son muy distintas, la historia de la Ertzainza
en el país vasco no se puede obviar, en Cataluña, tampoco
se pueden obviar los Mossos d'Esquadra, y yo creo que son
una referencias que..., bueno aquí no hay los antecedentes
para hacer una comparación, una homologación, de esta
comunidad con las competencias que tiene el país vasco,
que son muy extensas en el tema de policía, y menos
extensas en el caso de Cataluña, que solamente tiene
transferido por una ley orgánica, del artículo 150.2, la
policía de tráfico. El caso de Canarias es un caso también
especial que está en el estatuto.

Pues bueno, la voluntad del Partido Popular en este
momento es que no haya 17 policías autonómicas en este
momento, es una voluntad manifestada por nuestro partido
en el ámbito nacional, porque nos parece que en estos
momentos no es apropiado. Nosotros, cuando llegue la
circunstancia propicia del artículo, creo que es el 17 bis,
estamos dispuestos a poder retirar el contenido de ese
artículo, que no especifica nada más que la actuación de un
convenio con la Policía Nacional, con una unidad del
cuerpo de la Policía Nacional, y dejar para un futuro,
cuando las circunstancias sean otras y el país vaya
avanzando en otra dirección, estudiar este tema.

Pero yo creo que en este momento, como digo, no es
oportuno una policía autonómica en las Islas Baleares. La
competencia exclusiva, no se debe confundir, de las
instalaciones de la Comunidad Autónoma con la creación de
la policía, es una competencia exclusiva la vigilancia y
protección de los edificios e instalaciones de la Comunidad
Autónoma, pero una competencia exclusiva, la policía
autonómica, como se plantea aquí, que, por cierto, en la
modificación del estatuto, en la ley orgánica que antes
citaba, la propuesta de ley orgánica, la proposición de ley
orgánica, lo establecía con un artículo, que no era en el 10,
creo recordar que estaba en el 16, como un artículo
apartado, fuera del artículo 10.

En definitiva, que votaremos en contra de la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto y también de la enmienda
que hace referencia el PSM y que después Izquierda Unida,
en otra, pues ya lo doy por defendido, nuestra postura (...)
que también hace referencia a un contenido parecido.
Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol contrareplicar, Sr. Alorda? Té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com que el nostre grup encara no ha
entès quines eren les circumstàncies especials de l'any 91, tret
que governava el Partit Socialista a l'Estat i que pareix que
governant-hi ara el Partit Popular les tesis del Partit Popular a
Balears haurien de tenir més possibilitats d'èxit a Madrid,
aquestes són les circumstàncies que nosaltres entenem que
feien especialíssima aquesta reforma de l'Estatut, però sembla
que eren altres circumstàncies colaterals que un dia
s'explicaran, supòs, a qualque tesi doctoral, però, a nosaltres,
encara no ens ha arribat encara aquesta informació.

Nosaltres creim que sí que hi ha d'haver una policia pròpia.
No entenem aquestes distincions que es fan respecte de
Catalunya i la seva història, de la història i de les forces de
seguretat que han tengut les Illes Balears, i no parlem respecte
de Canàries, quina es la diferència que hi puguin haver entre els
dos processos a l'hora de garantir, a l'hora de justificar
l'existència d'una policia pròpia.

En haver, com n'hi ha, cossos de policia que no han estat
capaços d'unificar-se, com són Policia Nacional i Guàrdia Civil,
com és la situació actual de les forces i cossos de seguretat, el
fet d'haver-hi 8.000 policies locals a l'Estat espanyol, no veim
quina dificultat hi ha que hi hagi una policia molt propera al
ciutadà, una policia de caràcter autonòmic que conegui la
legislació pròpia del país i que després, naturalment que sí, hi
ha d'haver, a més a més de la Interpol, una policia de connexió.
És importantíssim que això existeixi.

Per altra banda, és evident que és una tornada enrera, i, en
tot cas, ho debatre quan (...) el fet que no hi hagi ni tan sols una
unitat per a la defensa dels edificis del nostre govern, però crec
que, com a mínim per estalviar-nos la vergonya d'haver de
defensar una policia de seguretat d'edificis, que no de persones,
quan sabem que el president del Govern mateix ha demostrat
que necessita una protecció addicional, la qual no pot donar-li
aquest cos propi, perquè només podrà fer els edificis, crec que
és bo que la retirin, perquè estam parlant d'una policia de
veritat, és el que nosaltres demanam, i no d'una espècie de
canvis de guàrdia per a turistes, que és en el que s'hauria pogut
convertir aquesta unitat de policia que es reclamava en aquest
17 bis.

Crec que el debat s'ha de fer seriosament i que s'ha de fer
amb un cos de policia pròpia, com tenen les comunitats que
s'autoestimen com a comunitats històriques i com a països amb
personalitat dins l'Estat espanyol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol contrareplicar, Sr. Jaén? Té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo creo que, dentro de la seriedad que pueden tener los
temas, el Sr. Alorda, con su ironía habitual, hace una
referencia a este tema, pero yo creo que las referencias al
país vasco y las referencias a Cataluña en este tema
concreto no tienen..., no ha lugar, es una historia tan distinta
la del país vasco, unas circunstancias tan conflictivas y tan
difíciles a Baleares, que yo creo que la policía está
justificada y hace tiempo que está en marcha en el país
vasco, algo menos en Cataluña, que no será la policía del
País Vasco la de Cataluña, no tendrá las competencias que
tiene la Ertzainza, en absoluto. Y en cuanto a lo de Canarias,
figura en el estatuto, pero yo tengo serias dudas, en función
del concepto que hay ahora mismo en esta necesaria policía
de que eso se ponga en marcha, pero en fin, ya veremos. Si
es verdad que eso se hace así, porque de momento hay un
convenio con la Policía Nacional en Canarias, y ésa es la
realidad, llevan un distintivo propio de Canarias pero no es
una policía autonómica en el sentido que estamos
acostumbrados a entenderla, como la Ertzantza o como los
Mossos d'Esquadra, y por tanto yo respeto mucho su
petición; en el 91 se contemplaba como una posición
maximalista de un estatuto de máximos, y, bueno, las
circunstancias de ahora son otras muy distintas, como antes
decía, y no procede en este momento ese tema. Repito que
vamos a retirar nosotros cuando lleguemos al 17 bis ese
contenido, que a lo mejor sí que puede dejar abierta la
puerta para que dentro de unos años, cuando el tema sea
otro (...), pues se pueda disponer de un cuerpo de policía
propio, no sólo para vigilancia de las instalaciones y
edificios de la Comunidad, sino también para otros
menesteres que seguramente también son necesarios.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a votar, idò, l'esmena 474,
del Grup Mixt, i la 339, del Grup Parlamentari Nacionalista,
de la qual el Sr. Alorda ha fet la defensa en aquest torn.
Entenc que es poden votar conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Tornarem procedir a votar. Prec als diputats una mica
d'atenció, per favor.

Votam conjuntament l'esmena 474, del Grup Mixt, i la
339, del Grup Parlamentari Nacionalista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 11.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, idò, aquestes dues esmenes. Passam ara
a debatre l'esmena 226/98, del Grup d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, perquè si efectivament el Sr.
Jaén Palacios dóna per defensada la seva posició respecte de la
nostra esmena, nosaltres no donam per atacat el tema, sinó que,
amb el permís de la Presidència, començarem ara.

La veritat és que jo pens que s'hauria d'anar una mica alerta
amb el que es diu en aquesta comissió, que a fi de comptes
queda tot enregistrat. No es pot dir que l'Estatut del 91 es va fer,
o es va aprovar, o se li va donar suport perquè no hi havia
transferències en aquell moment. Això no és una posició
políticament seriosa. Es defensa el que s'ha de defensar, i si no
hi ha transferències i aquest és el problema, idò s'han de
defensar les transferències, no fer estatuts fantasmes que no
tenien, a la cuenta i segons ha demostrat la història, altra
virtualitat que aixecar una bandera avariada de cara a les
eleccions de 1991. I tampoc es pot dir que si el país va cap a
una banda o el país va cap a una altra. El país no es mou, ni
l'Estat espanyol ni les Illes Balears no es mouen, no van enlloc;
les que es mouen són les forces polítiques, i en concret el Partit
Popular en aquest tema es mou d'una manera alternativa, i una
mica en pla la yenka, una mica sí i una mica no, segons l'any,
segons qui governi a Madrid, i segons com estigui la cosa.

Però en qualsevol cas el tema de la policia és un tema
essencial, el tema de l'ordre públic o el de la seguretat
ciutadana, que és la paraula amable que es pot emprar amb
aquesta qüestió, és essencial per al poder polític, i per tant per
a qualsevol comunitat autònoma que aspiri realment a tenir
poder polític, ha de tenir competències i ha de tenir instruments
en matèria d'ordre públic i de seguretat ciutadana, ha de tenir
eines per servir els seus ciutadans en una matèria tan delicada
i tan important com aquesta. En aquest sentit nosaltres
presentam aquesta esmena, que fa referència a l'article 10.14 i
a l'article 17, i els substitueix amb un text que, com segurament
no escapa a cap dels membres de la Comissió, és un text molt
semblant al que figura a l'Estatut de Catalunya, i no hi ha
evidentment cap..., jo vaig estudiar història a la meva joventut,
i no veig dins la història de Catalunya cap tipus de peculiaritat
específica respecte de les Illes Balears per les quals hi pugui
haver uns mossos d'esquadra, i no hi pugui haver una policia a
les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. No hi ha més intervencions? Passam,
idò, a votar l'esmena 226, del Grup Esquerra Unida, a l'article
10.14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 11.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 226, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, de substitució de l'article
10.14.

Passam a l'apartat 15. Començam per la 475/98, de
substitució, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena també queda
defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor o en contra? Fixació de posicions?

Passam a votar l'esmena 475/98 del Grup Mixt, de
substitució a l'article 10.15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 339/98 del Grup
Nacionalista-PSM, de substitució de l'article 10.15. Té la
paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols és perquè -i aquesta sí que
no té contingut a afegir, sinó que allò que fa a aquest estatut a
base dels afegitons que s'han fet amb les incorporacions, hi ha
dos punts que nosaltres entenem que estan molt relacionats: el
punt 15 parla de fires i mercats interiors, mentre que el 39 és el
que parla de comerç interior i defensa del consumidors i
usuaris. Entenem que les fires i els mercats és una part d'aquest
comerç interior, i és interessant o creim que depuraria el
contingut de l'Estatut si els dos punts s'unificassin. És el que ha
fet el nostre 10.15, que entenem que l'únic que fa és reunir
aquests dos apartats en un, i no deixar-los en dos indrets
diferents de l'article 10. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn a
favor o en contra? Fixació de posicions? No hi ha
intervencions.

Passam a votar l'esmena 339/98 de substitució a l'article 10,
apartat 15, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta esmena.

Passam a l'apartat 16. Començarem per l'esmena 476/98 del
Grup Parlamentari Mixt, d'addició, a l'apartat 16 de l'article 10.
Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena també es manté i
queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Fixació de posicions? No hi ha
intervencions.

Passam a votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 476/98.

Passam al debat de l'esmena 339/98, de substitució, a
l'article 10, apartat 16, del Grup Nacionalista-PSM. Té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant un dels
exemples que ja comentava anteriorment sobre les
competències exclusives o no. En aquest cas, l'actual estatut
parla del fet que el foment de l'activitat econòmica a les
Illes Balears és competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma, cosa que es podria entendre que la Unió Europea
no pot fer polítiques de foment o que no en pot fer l'Estat
espanyol. És evident que aquesta interpretació no és
adequada: és tan sols voler dir que vol tenir totes les
possibles, el fet de posar el foment en aquest article 10. 

Atesa aquesta interpretació, que és la que consideram
encertada i l'única possible, creim que mantenir a l'article 11
un redactat idèntic però referit a l'ordenació i planificació
econòmica, distorsiona un poc el plantejament metodològic.
Creim que es bo fer-ho tal com han fet altres comunitats,
que és reunir foment, ordenació i planificació econòmica en
un sol apartat, que nosaltres proposam que estigui,
naturalment, a l'article 10, tot i sabent -com diu també la
nostra proposta- que s'hauran de tenir en compte aquelles
competències que continuen en mans de l'Estat i com (...) a
l'Estat, que ha de tenir en compte totes aquelles directrius
que donarà la Unió Europea. 

Creim que, malgrat això no importaria ni dir-ho, a l'hora
de fer més aprobable la nostra esmena per a aquells grups
que consideren aquestes precisions especialment
interessants, talment queda redactat a la nostra proposta. Per
tant, creim que l'enriqueix, la millora i equipara, una vegada
més, una cosa que a nosaltres ens interessa i és dur la
mateixa redacció que hi ha altres comunitats amb sostre
competencial superior al nostre estatut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Fixació de posicions? No hi ha
intervencions.

Passam a la votació de l'esmena 339/98, de substitució
de l'article 10.16, esmena del Grup Parlamentari
Nacionalista.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta esmena.

Passam a l'esmena 227/98 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, de substitució a l'article 10, apartat 16. Té la paraula el
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Va en un sentit molt semblant
a l'esmena que s'ha vist anteriorment. Figura d'aquesta manera
fins i tot en estatuts reformats del 143, i pensam que podem fer
nostres molts dels arguments aportats pel Sr. Alorda a l'anterior
esmena i, per tant, no insistiré sobre la qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions.

Passam a la votació, idò, de l'esmena 227/98 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, de substitució a l'article 10,
apartat 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta esmena.

Passam a l'esmena 228/98, d'addició d'un nou apartat, en
aquest cas el 16.bis, a l'article 10; és una esmena d'Esquerra
Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena assumeix
parcialment el contingut de l'apartat 12.10 i, per tant, integra
dins l'article 10 i com a exclusiva, aquestes competències
que aquí s'esmenten relatives al desenvolupament i execució
a les Illes Balears de determinades polítiques econòmiques
programades des de l'Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions.

Passam, idò, a votar aquesta esmena, la 228/98, d'addició
de l'article 10.16.bis, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, en conseqüència, aquesta esmena.

A l'apartat 18 hi ha l'esmena 229/98 de substitució, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Per fer-ne la defensa
té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment aquesta esmena
no fa una aportació massa substancial a l'actual redacció,
però pensam que és una millor redacció de la mateixa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estaríamos dispuestos a
aprobar esta enmienda si al final, después de "hemerotecas",
acabase ahí y punto, porque "y otros centros culturales", la
verdad es que eso no dice nada, ¿no? Nos parece que es
mucho más preciso "arxius, biblioteques i museus que no
siguin de titularitat estatal. Conservatori de música, serveis de
belles arts i hemeroteques". "I altres centres culturals" es una
cosa tan amplia que esto no sabemos exactamente qué
quiere decir. Nos parece que así será mucho más preciso y
que, a lo mejor, pues mejorará la redacción actual de lo que
hay.
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Bien es verdad, también, que nos escapamos un poco a ese
criterio doctrinal de la homologación competencial que se pide,
porque, por la redacción que tenemos puesta (...) posible la
transferencia de todo eso: los conservatorios de música ya han
sido transferidos, por ejemplo.

Eso es todo, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Vol intervenir, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Acceptaria la transaccional.

EL SR. PRESIDENT:

L'accepta la transacció que, en aquest cas, seria suprimir
l'expressió "altres centres culturals" i deixar el paràgraf acabat
a "hemeroteques."

Estan d'acord tots els grups en tramitar aquesta transacció?

"Belles arts i hemeroteques".

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Això pot suposar un retrocés respecte al que teníem a
l'Estatut actual, perquè deia "i institucions semblants", i aquí ja
no hi ha "institucions semblants", sinó que només hi ha "serveis
de belles arts i hemeroteques". Per tant, jo crec que hi som a
perdre. Idò que digui "i institucions semblants", propòs.

EL SR. PRESIDENT:

Es retransacciona afegint-hi "i institucions semblants".
Estan d'acord tots els grups en aquest sentit?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, sí, estamos de acuerdo, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que es pot considerar aprovada per unanimitat
aquesta esmena, transaccionada degudament? Queda
aprovada, idò, l'esmena 229/98 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida a l'apartat 18 de l'article 10 en els termes
manifestats, que m'agradaria saber si el lletrat n'ha pres nota
i els té clars.

EL SR. LLETRAT:

Perquè quedi transcrit, l'apartat 18 quedarà de la següent
forma:

"Arxius, biblioteques i museus que no siguin de
titularitat estatal. Conservatori de música, serveis de belles
arts i hemeroteques"; no, perdó...

EL SR. PRESIDENT:

"Serveis de..."

EL SR. LLETRAT:

"Serveis de belles arts, hemeroteques i institucions
semblants que no siguin de titularitat estatal".

Hi ha dues expressions "que no siguin de titularitat
estatal" dins el mateix article.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo voldria recordar -no he volgut intervenir, però...- que
les competències en cultura, generalment totes, són
exclusives i estan en un altre apartat. En aquest apartat és
obligatori el primer incís -"arxius, biblioteques i museus que
no siguin de titularitat estatal"- senzillament perquè la
Constitució, quan es refereix a la cultura, es reserva per a
l'Estat els arxius, les biblioteques i els museus que no siguin
de titularitat estatal. Des del nostre grup entenem que tota la
resta, digui el que digui l'Estatut, pot esser entès dins
cultura, perquè ja és un títol extensiu. 

Clar, intentar cada vegada centrar institucions semblants
que no siguin de titularitat estatal, hi pot haver titularitat
estatal que no sigui d'arxius, biblioteques i museus, i jo vull
recordar que la titularitat patrimonial no és una titularitat
competencial, tret del fet que nosaltres l'hi considerem, dins
l'Estatut. Per tant, jo no crec que el fet que l'Estatut digui
que la titularitat estatal dóna competències a l'Estat sigui
una cosa bona per a l'autonomia del nostre país, sinó que
l'únic que s'ha de reservar és allò que la Constitució li
reserva i la resta s'ha d'entendre -si s'ha de dir més clar es
diu més clar; nosaltres creim que no cal- que és de la
Comunitat Autònoma senzillament perquè està dins l'apartat
o de la idea de cultura.
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En qualsevol cas, donarem suport a les transaccions que es
facin, però jo crec que és important tenir clar això, que tot allò
que no siguin arxius, biblioteques i museus de titularitat estatal
són competència de la Comunitat Autònoma, si no es diu altra
cosa a l'Estatut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Triay. La situació és la següent: s'ha fet una
proposta de transacció, s'ha fet un canvi, llavors, en relació a
aquesta proposta de transacció, s'ha votat i el lletrat ens fa
l'observació del fet que pot quedar una redacció no massa
afortunada. Parlam d'una cosa tan transcendental com és
l'Estatut d'Autonomia i crec que val la pena fer un recés de cinc
minuts i que els portaveus, conjuntament amb el lletrat, mirem
de donar la redacció com toca i saber exactament què és el que
es vota. 

Se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

Prec que seguin als seus escons. Recomença la sessió.
Deman al lletrat si pot donar lectura a aquesta esmena
transaccional, és a dir, transaccionada en relació a la 229/98, de
substitució del 10.18, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Per favor, vol donar lectura a com quedaria? Prec silenci als
diputats, per favor.

EL SR. LLETRAT:

"Article 10, paràgraf 18. Arxius, biblioteques i museus que
no siguin de titularitat estatal, conservatoris de música, serveis
de belles arts, hemeroteques i institucions semblants".

EL SR. PRESIDENT:

Estan d'acord tots els grups amb aquesta proposta? Entenc
que es pot considerar aprovada per unanimitat? Queda aprovada
per unanimitat, idò, aquesta esmena.

A l'apartat 19 es manté l'esmena 477/98, de substitució, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. També queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? Votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 477, de substitució del punt
19, del Grup Parlamentari Mixt.

Passam a l'esmena 339/98, del Grup Nacionalista-PSM,
d'addició de l'article 10, apartat 19. Té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Consideraríem positiu que es
consideràs el paisatge com un patrimoni important, i per
tant fos citat "i paisatgístic", que és el contingut de l'esmena.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Para decir que vamos a apoyar esta enmienda, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Fixació de posicions? No n'hi ha.
Passam a votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Passam a l'apartat 20, en concret a l'esmena 478/98,
d'addició a aquest apartat, del Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el diputat Sr. Pascual per fer-ne la defensa.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena també es manté
i queda defensada amb els seus propis terme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? Votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 10; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada en conseqüència aquesta esmena.

Al seguiment que m'ha passat el lletrat, em fan l'observació
que a l'apartat 21 hi ha la possibilitat que algun grup faci vot
particular.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President, gràcies per recordar-ho. El Grup
Parlamentari Socialista presenta vot particular, per llevar
l'adjectiu "especial", en la referència al Dret Civil, i per tant
restituir el text que va ser pres en consideració.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en relació amb aquest vot particular? Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A part que no insistirem que la
incorporació d'"especial" és un retrocés, també vull fer esment
que tornam al plural, mentre que en altres articles s'ha expressat
en singular. Creim que hi hauria d'haver un aclariment per (...)
que queda. Nosaltres votarem a favor del vot particular, i per
tant que quedi tal com va quedar en ponència, però en qualsevol
cas que quedi aclarit quants de drets civils especials hi ha.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Creo, Sr. Presidente, que lo que sucede aquí es que se
adjetivan derechos, cuando en realidad debe decir "derecho
civil especial", y no "derechos civiles", que se puede interpretar
como dentro de los derechos humanos los derechos civiles,
políticos... No, aquí en este caso del derecho civil especial de
la Comunidad Autónoma. La discusión ya ustedes la conocen,
la terminología es constitucional, la venimos manteniendo, y
por tanto no es ningún regreso al pasado, sino solamente una
adecuación a la terminología que la Constitución dice, porque
al final hablamos de lo mismo, hablamos del derecho específico
de estas islas, del derecho civil especial de estas islas, el
derecho de las Islas Baleares, aplicable a las Islas Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria recordar que el que diu
la Constitució és que el dret civil, la legislació civil és
competència de l'Estat, tret del desenvolupament dels drets
civils forals o especials per part de les comunitats, allà on
n'hi hagi, de drets civils forals o especials; li diu amb una
terminologia que consider obsoleta en aquest sentit, i que a
més sí que reconeix que hi ha un dret civil, no uns drets
humans, no sé amb què s'ha mesclat; el dret civil com el
dret privat, el dret del contracte del món privat, crec que
està ben clar quin és el seu contingut, i el fet d'adjectivar
"especial" sembla ser, a part d'un anacronisme, també una
certa percepció que s'ha de cenyir a allò que en aquell
moment existeix, un cert èmfasi en la conservació, i que
qüestiona, sembla, el desplegament. Si no hi és aquesta
interpretació, creim que queda més clar, més net, "dret
civil", que és el que es diu arreu, com es diu dret urbanístic,
i no dret urbanístic especial, de cada comunitat, ni el dret
administratiu especial, ni el dret de qualsevol branca
especial, sinó que el dret senzillament s'adjectiva per saber
a quin col•lectiu va adreçat, o regula, més aviat. Creim que
queda més clar, i senzillament el que hi podria haver és una
interpretació restrictiva, amb el fet d'usar "especial", quan
Catalunya ha dit dret civil català, quan d'altres comunitats
quan ho han regulat han dit dret civil amb l'adjectiu
senzillament del seu territori, i no amb la paraula "especial",
tret evidentment de Navarra o altres comunitats que tracten
el tema foral, però amb un contingut jo crec que més
reivindicatiu, si cal, del que en aquest moments nosaltres
apreciam en la paraula "especial". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Voldria insistir en tres arguments per recuperar el text
que s'havia pres en consideració, tres millores que ara es
perdran si no s'aprova aquest vot particular, i és que hi havia
tres defectes a la redacció de l'Estatut de l'any 83: Un, el fet
que parli de drets civils en plural, que té unes connotacions
totalment diferents del que estam tractant; un altre el fet
especial, aquest adjectiu "especial", que el Sr. Alorda ha
explicat bé; i un altre, que ens quedarà altra vegada
"Comunitat Autònoma", quan hem fet un gran esforç per
substituir a tota la reforma que estam fent per l'expressió
"Illes Balears". Jo crec que són tres qüestions que es perden,
jo crec que totes tenen un caràcter estrictament semàntic,
però crec que és un retrocés tornar al text del 83.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, vamos a estudiar esto para el Pleno. Lo
hemos hecho porque creemos que pone un énfasis especial en
el término "especial". Y bueno, ésta es la redacción originaria
del Estatuto en su apartado vigésimo primero, o "veintiunavo",
como diría alguno, mal dicho, claro. Por tanto, yo creo que... en
fin, lo vamos estudiar, el tema. Si es que ponen tanto énfasis en
el asunto, porque veo que hacen una cuestión casi de gabinete,
¿verdad? Es decir, esto es tan importante, pero la verdad es que
nosotros, las enmiendas nuestras las presentamos simplemente
con una motivación muy sencilla: que decían "por adecuación
terminológica a la Constitución", no por un motivo de una
entidad que hubiese un motivo especial de la corrección. 

Vamos a estudiar ésta y todas las que hacen referencia a eso
porque veo que ustedes siguen insistiendo en el tema. Bien,
vamos a estudiarlo, no haremos..., en este momento votaremos
en contra y ya veremos; haremos un repaso de todos los
artículos para ver, pero la verdad es que la terminología ya lo
dice la Constitución: "derecho foral o especial", y además aquí,
el vigésimo primero, como antes decía el Estatuto, pues ya está
contemplado: está hecho de esa manera y era mantenerlo
porque somos partidarios de reformar allá donde no hay
cuestiones sustanciales, no reformar o reformar lo mínimo
posible de los apartados para no hacer modificaciones que no
son tan sustanciales. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. 

Passam, idò, a votar el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista a l'apartat 21 de l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista a l'apartat 21 de l'article 10.

A l'apartat 24 hi ha l'esmena d'addició núm. 230 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. L'esmena 230/98 el que fa
és introduir dins l'article 10, en aquest apartat 24, el fons de
pensions. Jo crec que s'explica en els seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions.
Passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, aquesta esmena.

Passam a l'esmena 339/98 del Grup Parlamentari
Nacionalista. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El contingut és idèntic i respecte
del redactat que s'havia aprovat i pactat l'any 91. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions. No hi ha intervencions.
Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena 339/98 del Grup
Parlamentari Nacionalista, d'addició a l'article 10.24. I
arribats a aquest punt, se suspèn la sessió, que recomençarà
avui horabaixa a les 16,30. Gràcies.
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