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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Començam
aquesta sessió d'avui horabaixa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. Deman en primer lloc si hi ha cap
substitució. Sí, Sr. Antich?

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Francesc Antich substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pax?

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Sí, Sr. Presidente. Alejandro Pax sustituye a Carlota
Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

El Sr. Grosske substitueix en Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Palau?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Andrés Charneco.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Blanquer?

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sr. President. Jo substituesc na Margalida
Ferrando.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam, idò, el Dictamen de la proposta de reforma
d'Estatut d'Autonomia, i estàvem començant l'apartat 27 de
l'article 10. La primera esmena és la 472/98, del Grup
Parlamentari Mixt, d'addició. Té la paraula el diputat Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. És una del Sr. Balanzat, que l'únic
que fa és a "fundacions" afegir "domiciliades", és a dir
"fundacions domiciliades a les Illes Balears". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions, té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, para indicar que vamos a aprobar la
enmienda esta y la siguiente, cuyo contenido es
prácticamente el mismo. Hago referencia a la del Grupo
Parlamentario Mixto, la 472; y creo que también hay una
referente al Grupo Parlamentario PSM, que también se
refiere al artículo 27, que va en el mismo sentido.
Seguramente por el texto, habría que a lo mejor juntar las
dos para su debate, y también buscar una redacción, que yo
no sé si hay inconveniente por parte del Grupo
Parlamentario Mixto que figure la del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta mesa, si li fan arribar una proposta de redacció
conjunta d'aquestes dues esmenes...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo entiendo simplemente que la del Grupo
Parlamentario Mixto está subsumida, que es mas corta que
la del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, que está
subsumida en esta, y por tanto...

EL SR. PRESIDENT:

Que votaria, la del Grup Nacionalista-PSM?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo agruparía las dos, porque el contenido es el mismo.
Se transacciona y se votan las dos.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Sr. President. Es pot acceptar la proposta que feia el
Sr. Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

I la proposta de transacció, quina seria exactament,
literalment?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

El texto sería intercalar entre "fundacions" y "que
desenvolupin", "domiciliades en el territori de les Illes
Balears", o "que desenvolupin fonamentalment les seves
funcions a la Comunitat Autònoma".



EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, té consciència com queda...?

EL SR. LLETRAT:

"Fundacions domiciliades en el territori de les Illes Balears
que desenvolupin fonamentalment les seves funcions a la
Comunitat Autònoma".

EL SR. PRESIDENT:

Idò en conseqüència es transaccionen les esmenes 472 i
339, la 472 del Grup Parlamentari Mixt, i la 339 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM en aquest sentit, i a tenor
literal que ha expressat el lletrat. I passam a la votació
d'aquesta transacció.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Passam a l'apartat 29. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres volem fer un vot particular també d'una esmena
incorporada pel Grup Popular a aquest punt 27, que suprimia
la paraula "associacions".

EL SR. PRESIDENT:

Faci la defensa, idò, del vot particular.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Es defensa amb els seus propis termes. Altres comunitats,
per exemple Catalunya, té associacions al mateix rengló que hi
té les fundacions. Creim que és evident que és una
competència compartida per molt que s'expliciti com a
exclusiva, però creim que pot estar exactament allà on altres
estatuts no declarats inconstitucionals en aquest sentit hi estan.
Per tant, creim que és més oportú tenir associacions en aquesta
mateixa línia on es tracten les fundacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar aquest vot particular del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM a l'apartat 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam, ara sí, a l'apartat 29, i començarem per les
esmenes 399 i 480, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes també
queden defensades amb els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votació.

Vots a favor?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Es voten conjuntament? Jo demanaria una votació
separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfectament, es votarà per separat. Votam, idò, en
primer lloc la 399/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 Vot a favor; 9 en contra; i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara la 480/98.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?



EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor; 9 en contra; i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden en conseqüència rebutjades tant l'esmena 399 com
la 480, del Grup Parlamentari Mixt.

Passam ara a votar l'esmena 231/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, d'addició del 10.29. Té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És en realitat un pas de l'article 11
al 10 pel que fa al règim miner i energètic, tal com està recollit
a d'altres estatuts.

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.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'apartat 30. Començam per l'esmena 400/98, del
Grup Parlamentari Mixt, de substitució. Té la paraula el diputat
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. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? Sí, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, és que la nostra és idèntica, i aposta amb la
mateixa, demanaríem votació conjunta. Bé, Esquerra Unida
que en faci el que trobi, però és que n'hi ha tres, em sembla,
d'idèntiques, i en qualsevol cas nosaltres donarem suport, i
creim que és a l'article 10 i no a l'article 11 on hi ha d'haver el
(...). Jo don per defensada la nostra esmena a l'article 10.30,
que va en un sentit idèntic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Aprofitant la invitació, i per economia processal, també
don per defensada respecte d'aquesta mateixa qüestió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passarem, idò, a votar
conjuntament les esmenes 400/98, del Grup Parlamentari
Mixt, 233/98, del Grup Parlamentari Esquerra Unida, i
339/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, totes elles
a l'apartat 30 de l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, en conseqüència, aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 33. Començam per l'esmena 401/98,
del Grup Parlamentari Mixt, de substitució. Per fer-ne la
defensa té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT :

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena també queda
defensada amb els seus propis termes, és molt semblant
també a una del PSM, i tampoc no tendríem cap
inconvenient que s'agrupassin.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vol fer la defensa de la seva esmena, idò?



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Són idèntiques, em sembla, i efectivament és, ara sí que
recordam on és que tenim la nostra competència en menors,
sobre institucions i establiments de protecció i tutela de
menors. Per tant, és difícil amb aquest títol competencial fer-lo
extensiu a d'altres polítiques respecte d'infància que no estiguin
especialment centrades en els establiments i la seva funció. És
en aquest punt que trobam adequat, i si no, en un punt separat,
així tampoc no hi hauria la dificultat que també en els
establiments penitenciaris i de reinserció social hem de tenir la
competència exclusiva; quant a la seva gestió. És evident que
les regles penitenciàries, com per l'altra banda menors en
matèria civil, per descomptat les de matèria penal, no són
d'abast d'Illes Balears, sinó supraterritorial, i en conseqüència
s'hi ha de posar aquesta reserva, però en qualsevol cas de la
mateixa manera que tenim competència exclusiva en els
establiments de protecció i tutela de menors, creim que també
n'hauríem de tenir en els altres establiments penitenciaris, que
no són evidentment penitenciaris -perdó amb la confusió- però
sí quant a extensiva la competència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions, passam
a votar, idò, aquestes dues esmenes conjuntament, la 401/98,
del Grup Parlamentari Mixt, i la 339/98, del Grup
Nacionalista-PSM, ambdues de substitució a l'apartat 33 de
l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, en conseqüència, rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 35, i començarem per les esmenes... Sí,
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Es va aprovar una esmena en ponència, la 562, del Partit
Popular, on l'apartat 10.34 passava a l'article 11, i en aquest
sentit m'agradaria mantenir un vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Faci la defensa, idò, del vot particular.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo crec que es defensa amb els seus termes. Per raons
que reiteradament ha expressat avui matí el Sr. Alorda, jo
crec que no és debades, i no és en absolut inútil mantenir
dins l'article 10 competències, malgrat que tot siguem
conscients que l'Estat es reserva una capacitat d'intervenció
en la matèria corresponent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra d'aquest vot particular? No hi ha intervencions.
Fixació de posicions? No hi ha intervencions. Passam, idò,
a votar el vot particular d'Esquerra Unida a l'apartat 34 de
l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, en conseqüència, aquest vot particular
d'Esquerra Unida.

Passam a les esmenes 403/98 i 405/98, del Grup
Parlamentari Mixt, de substitució, en relació amb l'apartat
35 de l'article 10. Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. L'esmena d'addició també fa
referència a una altra que n'hi ha del PSM, és a dir les
borses de comerç, i l'altra esmena és de supressió d'ajustats
a les pròpies peculiaritats de les Illes Balears, és a dir que
queda prou defensat amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions? Sí, Sr. Alorda'

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. La nostra esmena al 10.35, tot i estar
expressada amb una substitució, és exactament també amb
el contingut amb aquest dos termes, que és incloure les
borses de comerç, i eliminar aquesta precisió que s'han
d'ajustar a les pròpies peculiaritats de les Illes Balears, que
això ja el legislador nostre ja sabrà com ho ha de fer. És
senzillament que es poden acumular per nosaltres la votació
de totes tres, i en qualsevol cas don per defensada la nostra
esmena al 10.35.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions. Passam,
si no hi ha inconvenient, a votar conjuntament aquestes tres
esmenes, la 403/98 i 405, del Grup Parlamentari Mixt, i la 339,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, a l'apartat 35 de
l'article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, en conseqüència, rebutjades aquestes tres esmenes.
Passam a l'apartat 39, on hi ha l'esmena 339/98, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM. Un moment, Sr. Alorda, perquè
hi deu haver qualque vot particular previ. Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo vull mantenir un vot particular al punt 10.37, per poder
restituir a l'article 10 el que ara es proposa que passi a l'article
11.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions a favor o en contra d'aquest vot particular?
No hi ha intervencions. Fixació de posicions? No hi ha
intervencions. Passam a votar aquest vot particular, del Grup
Parlamentari Socialista, a l'article 10, apartat 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

8 a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjat el vot particular del
Grup Parlamentari Socialista a l'apartat 37 de l'article 10.

Passam a l'apartat 39, en concret a l'esmena 339/98, de
supressió, del Grup Parlamentari Nacionalista. Sr. Alorda,
ara sí, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

De fet l'entenc decaiguda, perquè tan sols s'incorporava
al 10.15, perquè hi havia fires i mercats interiors, i
consideràvem més coherent regular-ho en un sol punt. Des
del moment que no s'ha volgut incorporar, no la retir, sinó
que la llig a la sort que puga córrer el 10.15.

EL SR. PRESIDENT:

Jo entenc que s'ha de votar aquesta esmena. Si no hi ha
torn d'intervencions, passarem... Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vull aclarir que continuarem votant a favor, en
coherència amb mantenir el 10.15; però la idea és que no
voldríem que desaparegués el 10.39 sense incorporar-lo al
10.15, per tant, s'entengui en aquest sentit la nostra votació,
en el sentit de mantenir la idea d'unificar els dos punts.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si el que vol és que corri la mateixa sort que la
corresponent a l'apartat 15 de l'article 10, en aquest moment
el més adequat és que es voti, ho dic perquè si simplement
retira l'esmena i no es vota, desapareix l'esmena a aquest
article, i vostè tendrà dret a fer-la efectiva pel que respecta
a l'apartat 15, no pel que respecta a l'apartat 39. En
conseqüència, entenc que s'ha de votar.

Votam l'esmena, idò.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, en contra, abstencions 4.



EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat 41, a l'esmena del Grup Parlamentari
Mixt 402/98, de substitució. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT: 

Gràcies, Sr. President. Tornam a tenir dues esmenes, una
del PSM i una del Grup Mixt. Encara que no siguin iguals, són
molt semblants. Jo crec que la nostra queda defensada ja amb
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Alorda, vol defensar la seva? Té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No tenim cap inconvenient que hi hagi una votació
conjunta, perquè efectivament és l'interès que se citin les
acadèmies dins aquestes institucions científiques, i a on es fa
aquesta referència a la investigació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra d'aquestes esmenes? No hi ha intervencions. Fixació de
posicions? No hi ha intervencions. Passam a votació de
l'esmena 402/98, del Grup Parlamentari Mixt, i 339/98, del
Grup Nacionalista, a l'apartat 41 de l'article 10.

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 aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 42, en concret a l'esmena 404/98, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions 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?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 404, del Grup Parlamentari
Mixt. Passam al debat de l'esmena 339/98, del Grup
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El tema per a nosaltres és
incorporar dins la relació de competències exclusives la
regulació dels béns de domini públic i patrimonials de la
titularitat de la Comunitat Autònoma, així com les servituds
públiques en matèries de la seva competència. Aquest és un
títol que no figura a dins la relació. És evident que s'hi està
tractant, al País Basc sí que figura dins el seu règim
competencial, i creim que davant qualsevol mena de dubte
que es pogués suscitar, tampoc no hi seria sobrera aquesta
relació. Entenem que es podria entendre, o fins ara s'ha
entès, dins l'organització, però realment és d'un manera
molt àmplia que no queda prou aclarit. En qualsevol cas,
nosaltres creim que no perjudicarà ningú que s'incorpori
això a l'Estatut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? Fixació de posicions? No hi ha intervencions.
Passam a votar, idò, l'esmena 339/98, del Grup
Parlamentari Nacionalista, d'addició, de l'apartat 42 a
l'article 10.

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 aquesta esmena.

Passarem a votar ara l'article 10, com és lògic, l'article 10
de l'informe de ponència amb les modificacions a què hi
hagués hagut lloc com a conseqüència de les esmenes que
s'hagin aprovades.

Vots a favor de l'article 10?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 10.

Passam a l'article 11, i començarem al paràgraf primer per
l'esmena 481, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la
defensa té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena d'addició,
allà on diu "en el marc de la legislació bàsica de l'Estat",
afegir-hi "i de la Unió Europea". Està defensada.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 2, en contra 13, abstencions 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a les esmenes a l'apartat primer de l'article 11.
Començam per la del Grup Parlamentari Mixt, núm. 482.
Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena del Sr.
Balanzat, que és de supressió de tot l'article 11.1.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

3 vots a favor, 9 en contra, 5 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 340/98,  del Grup
Parlamentari Nacionalista. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament, per una certa relació
de coherència, que impliquen una altra modificació dins
l'Estatut haurien d'anar lligades, perquè tornam estar
defensant la supressió d'un apartat de l'article 11 sense cap
interès que desapareixi del text estatutari, sinó que nosaltres
l'hem traslladat a l'article 10. En aquest cas la sort d'aquest
11.1, la supressió, hauria d'anar lligada a la del 10.2bis. De
la mateixa manera si s'ha de procedir a la votació nosaltres
votarem a favor, però amb el benentès que si no
s'inccorpora a l'article 10, no ens interessa que desaparegui
de l'article 11. En qualsevol cas, crec que per ventura
s'hauria d'haver lligat la votació de les dues esmenes; i si ho
podem fer ara, o si ho podíem fer de cara al Ple, crec que
serà molt més aclaridor.

Nosaltres, ja dic, la defensa és senzillament que trobam
que ha d'estar a l'article 10 en comptes de l'article 11.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, té vostè la paraula.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

És una qüestió de mètode., Sr President, perquè no sé si és
la meva inexperiència o què, però jo veig una diferència, per
exemple, entre l'esmena anterior, del Grup Parlamentari Mixt,
on efectivament es planteja la supressió de l'11.1, sense més,
i que efectivament això va lligat a una altra esmena on es
demanava que aquest contingut anàs a una altra banda; i això
és diferent al que fa el PSM a la seva esmena, on diu
"suprimir", però diu "passa al 10.2bis", és a dir, aprovar
aquesta esmena no implica el mateix que l'altra; significa
passar el contingut de l'11.1 al 10.2bis; és a dir, la prevenció
del Sr. Alorda jo no la veig per cap banda. Aprovar aquesta
esmena significaria traslladar el text, no suprimir-lo, o almanco
jo ho entenc així. En tot cas m'agradaria que se m'aclarís per
orientar la meva votació. Jo m'he abstingut a l'altra perquè era
una supressió sense més; i en canvi a aquesta no tenc cap
dificultat, en principi, de votar a favor, perquè és un trasllat de
text, encara que comenci per la paraula "suprimir".

No sé com s'interpreta aquesta qüestió per part de la Mesa.

EL SR. PRESIDENT:

Realment són esmenes que van lligades. En primer lloc
tenim esmenes amb una numeració concreta, que afecten o
poden afectar diversos apartats, i per la intervenció que fa el
portaveu del Grup Nacionalista-PSM, entenc que s'afegeix a un
per suprimir a l'altra, i va lligat, i en certa manera el portaveu
del Grup lliga la sort d'una amb l'altra. Jo entenc que als
nostres efectes, i als efectes de la Mesa en qualsevol cas el que
feim és votar esmenes amb les seves característiques. Aposta
es durà a votació aquesta esmena, i que sigui el responsable, és
a dir el portaveu del Grup Parlamentari qui retiri o no retiri
aquestes esmenes en el moment que ho trobi oportú. En aquest
cas jo crec que estam davant una reserva de posicions clara,
per quan es vagi al Plenari, en el cas que prosperàs una cosa
readaptar-la en funció d'una esmena que es mantengués viva.
Jo crec que en aquest sentit la decisió és encertada; el més
adequat és que es mantenguin com a vives aquestes esmenes,
que van lligades unes a les altres, i en funció del
posicionament que hi hagi definitiu al Plenari, prendre la
decisió sobre la seva retirada o no. Ara, en aquest moment, en
comissió, crec que el més lògic és que es votin.

Passam, idò, a votar aquesta esmena, la 340/98, del Grup
Parlamentari Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat segons, i començarem per les esmenes
406/98 i 483/98, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la
defensa té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquí ens tornam a trobar amb
dues esmenes, una de la Sra. Munar i una del Sr. Balanzat;
la 406, n'hi ha una pràcticament idèntica del PSM, i la 483
demana la supressió de tot el punt. Amb això queden
defensades. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Debatrem ara també, perquè farem
votació conjunta en aquest cas, si no hi ha inconvenient,
l'esmena 234, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, de
supressió a l'apartat 2 de l'article 11. Sr. Grosske, té vostè
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. És una supressió
relativitzada. perquè diu "suprimir l'apartat 2 de l'article 11
i traslladar el seu contingut a l'article 10.30", en definitiva
del que es tracta és d'incloure aquesta competència dins
l'àmbit de les exclusives de l'Estatut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 340/98, del
Grup Parlamentari Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.
És de supressió de l'apartat 2 de l'article 11.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Torna a ser un altre trasllat a l'article 10. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha
intervencions. Passam a votar, idò, conjuntament les
esmenes 406 i 483 del Grup Mixt, 234 d'Esquerra Unida, i
340 del Grup Nacionalista-PSM

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?



EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, en conseqüència, rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 3, i començam per l'esmena 484, de
supressió, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el diputat
Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Sr. President. És una altra esmena del Sr. Balanzat, que
es defensa amb els seus propis termes, perquè demana la
supressió de tot el punt.

EL SR. PRESIDENT:

Farem conjuntament el debat de la 340/98, de supressió de
l'11.3, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tornam a estar davant un trasllat de l'article 11, que anam
buidant, perquè creim més correcte que el que engreixi sia
l'article 10. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en torn a favor o en contra? Posicions? No hi
ha intervencions. Passam a la votació de les esmenes 484, del
Grup Mixt, i 340, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 4 de l'article 11 i començam per l'esmena
407 del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Ens tornam a trobar aquí amb tres
esmenes exactament iguals: una d'Esquerra Unida, la del
PSM i la del Grup Mixt, que parla d'afegir al punt 4 el text
que diu "expropiació forçosa".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Farem el debat conjunt de l'esmena
235 del Grup d'Esquerra Unida, d'addició de l'article 11.4.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, es defensa en els seus termes. És un pas, en aquest
cas..., bé, es defensa en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grup Nacionalista-PSM, esmena
340/98.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

També la don per defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en torn a favor o en contra? No hi ha
intervencions.

Passam a votar aquestes esmenes: 407 del Grup Mixt,
235 d'Esquerra Unida i 340 del Grup Nacionalista, a
l'apartat 4 de l'article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'apartat 5. Començarem per l'esmena 485, de
supressió, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Pascual.



EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Tornam a tenir tres esmenes
pràcticament iguals, només és que la del Grup Mixt demana
que se suprimeixi quan les altres dues esmenes traslladen el
seu contingut a l'article 10.16. Per tant, queda defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Esquerra Unida, esmena 236. Té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, efectivament és un trasllat d'aquesta competència de l'11
al 10, tal com diu la mateixa esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Alorda, la seva esmena, la dóna
per defensada?

Passam a la votació, idò, de les esmenes 485 del Grup
Mixt, 236 d'Esquerra Unida i 340 del Grup Nacionalista, a
l'apartat 5 de l'article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a l'apartat 6 de l'article 11, esmena 486 del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena de contingut
mediambiental, sobretot de protecció, i queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions a favor o en contra? No
hi ha intervencions.

Passam a la votació de l'esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat 7, esmena 237 d'Esquerra Unida, de
supressió. Té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Com en els altres casos, és
un pas de l'11 al 10 i, de fet, aquí el que es produeix, a
mesura que va avançant el debat, en realitat això és una
duplicitat respecte..., més que un lligam entre dues
inconnexes, és que simplement votam el mateix, és a dir, fa
una estona havíem votat el règim miner i energètic a
l'article 10 a proposta d'Esquerra Unida, i ara votam
exactament el mateix: no és tant una esmena lligada com
una expressió d'una manera distinta de la mateixa esmena.

Jo crec que per economia hauríem d'intentar, sobretot de
cara al Plenari, espolsar això. Jo crec que el concepte és el
que en un moment determinat s'ha de votar i...

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que el més important, Sr. Grosske, és que cada
grup, en aquest cas..., perquè a vegades són qüestions de
matisos i depèn molt de cada grup parlamentari. Jo crec que
en aquest sentit i pel que es veig el debat serà en plenari, en
conseqüència en aquest sentit val més que cada grup
manifesti la seva postura sobre si manté, si retira, si entén
decaiguda cada esmena, i crec que tots sabrem més a què
atendre`ns, d'aquesta manera. En fi, no és simplement una
qüestió d'economia processal, és de saber realment a què
atendre`ns i que no hi hagi qualque sorpresa en qualque
moment, i per això entenc que sigui cada grup, sobre les
seves esmenes, que tengui total i absoluta disposició. Crec
que ha de ser així.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Bé, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo expressaré la
meva posició. Jo estic disposat a simplificar el tema i, en
definitiva, aquestes esmenes que consider duplicades
simplificar-les, però no m'agradaria ser l'únic grup que
simplificàs, és a dir... (rialles) ..., si els altres voten doble,
idò votació doble también la política de Izquierda Unida,
pero vamos..., jo, si és un criteri que compartim entre els
diversos grups, jo estic disposat a retirar aquestes esmenes.
Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Hi ha intervencions en torn a favor o en contra? 

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 237.

Passam a l'apartat 8, esmena 340 d'addició del Grup
Parlamentari Nacionalista. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena pretenem que
no hi hagi cap mena de discussió possible amb la possibilitat
de crear una televisió pròpia de les Illes Balears independent
del tercer canal de televisió que concedeix l'Estat a través de
les seves pròpies competències. Creim que la competència en
televisió es podria entendre, en part, que dóna aquesta
capacitat, però davant els dubtes suscitats en la matèria i tenint
en compte que no hi ha una específica habilitació per crear una
televisió pròpia sinó una competència en matèria de televisió
i hi ha hagut una regulació estatal que podria qüestionar que
tan sols es pot tenir un tercer canal, creim que es bo precisar-
ho.

Per altra banda, també lligam -per la importància que per
a nosaltres té aquest tema- els mitjans de comunicació en la
llengua pròpia del país. Per tant, quina és la llengua que ha de
ser la vehicular dins els mitjans propis de la Comunitat i, en
qualsevol cas, l'habilitació també legal, per si de cas algú la
discutís, sobre la necessitat o la possibilitat d'establir quotes,
d'establir, per tant, imposicions als mitjans perquè la llengua
catalana estigui reflectida en els mitjans que tenguin
implantació a les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar l'esmena 340 del Grup Nacionalista a
l'apartat 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat 10 de l'article 11, esmena 340/98 del
Grup Parlamentari Nacionalista. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Torna a ser passar a l'article 10. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que podem passar a votació directa aquesta
esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a un grup d'esmenes que tenen per objecte la
creació d'un nou apartat 11. Començarem per la 487 del
Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó, Sr. President. La 238 referida a l'article..., perdó,
la 408/98?



EL SR. LLETRAT:

A quin apartat?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

A l'apartat 11.9. Bé, perdonin, que estava originàriament
adreçada al 16 però que en ponència vàrem aclarir -entenc jo,
i així ho tenc anotat- i així consta a la ponència que està
ordenada en aquest punt, a l'11.9, fa referència a l'11.9. Si no
m'he errat, no s'ha votada. La 408 del Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

A l'apartat no em figura cap esmena pendent.

EL SR. LLETRAT:

Està proposat com a 16 i dins el seguiment l'hem duita al 16
com a de nova creació. Va como nuevo en la parte...

EL SR. PRESIDENT:

Va com a creació d'un nou apartat 16.

EL SR. LLETRAT:

Como creación de un nuevo apartado 16.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En qualsevol cas és un error aquesta assignació, perquè és
un afegit a l'11.9 i no es pot afegir a una cosa inexistent. No sé
com s'hauria de votar, però realment és un 11.9.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Això està referit al 16 perquè, en lloc d'estar referit al text
de presa en consideració, està referit a l'Estatut del 83. Per tant,
s'hauria d'entendre corregida l'esmena. Ho dic per interpretar
el que vam fer en ponència, no perquè sigui una esmena del
Grup Socialista. Hauria d'estar referida al punt 11.9.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò convendria deixàssim votada, a l'apartat 9 de
l'article 11, l'esmena 408 del Grup Parlamentari Mixt, en lloc
de veure-la com a creació d'un nou apartat 16. En
conseqüència, si el lletrat pren nota, passarem a votar, abans de
començar amb la creació d'un nou apartat 11, passarem a votar
l'esmena 408/98 del Grup Parlamentari Mixt, d'addició a
l'apartat 9 de l'article 11.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR.PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 408/98 del Grup Mixt,
d'addició a l'apartat 9 de l'article 11.

Passam a la creació de noves esmenes que tenen com a
propòsit la creació de nous apartats. Començarem per la del
Grup Parlamentari Mixt, la 487/98. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una altra esmena del
Sr. Balanzat i queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Farem el debat conjunt amb l'esmena 239, en el mateix
sentit, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, queda defensada en
els seus termes, un pas del 12 a l'11, i sospit que més
endavant trobarem una altra esmena amb idèntic contingut.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Alorda, té la paraula per la 340
corresponent.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que seria interessant i
bastant important que aquesta esmena s'aprovàs perquè el
desplegament legislatiu de la protecció civil és bo que el
nostre estatut el reculli, des del moment en què dimarts
passat mateix s'aprovà una llei d'emergències. Feim ús
d'aquest títol sense una clara -entenc jo- incardinació
estatutària, la qual cosa pot provocar alguna mena
d'interpretacions que podrien perjudicar l'autogovern. Crec
que, atès que ja hi ha una decisió de regular temes que
afecten Protecció Civil, com s'ha demostrat, amb legislació
pròpia, és bo que ens donem la cobertura indubtable com,
per altra banda, estava a la reforma del 91, i crec que faríem
bé d'incorporar aquest punt 11 a l'article 11 i també,
d'alguna manera, contribuiríem a la tranquil•litat de tenir un
article 11 prou grandet, que és el que sembla que, al Partit
Popular, també li fa il•lusió. Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Hi ha intervencions? No hi ha
intervencions. 

Passam a votar, idò, les esmenes 487 del Grup Mixt, 239
d'Esquerra Unida i 340 del Grup Nacionalista, de creació d'un
nou apartat 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'esmena 340/98, també, de creació d'un nou
apartat 12, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la
paraula. Creació de nou apartat dotzè.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Dotzè?, és la de consultes populars? No.

EL SR. PRESIDENT:

340, 340.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó...

EL SR. PRESIDENT:

Creació d'un nou apartat dotzè.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Creim que és important que la Comunitat,
que el Govern, sobretot, tengui la possibilitat de reservar al
sector públic recursos o serveis essencials, així com reservar-se
la possibilitat d'intervenri en empreses quan així ho requereixi
l'interès general. La Comunitat comença a exercir moltes
competències en temes sensibles, en temes importants,
políticament, econòmicament importants, i, per tant, aquesta
habilitació expressa per part de l'Estatut, que, per altra banda,
no improvisam, sinó que està recollida en d'altres estatuts,
significativament en el de Catalunya, ens habilitaria per a
qualsevol intervenció, com ha practicat el Govern en alguna
empresa de les Illes Balears, i crec que quedaríem molt més
coberts si aquesta reserva al sector públic estigués garantida
estatutàriament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions?

Passam a votació.

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 340, del Grup Nacionalista-
PSM, de creació de nou apartat dotzè.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, voldria fer notar que a l'informe de la
ponència no apareix estrictament aquesta esmena que
acabam de votar, o almenys no la hi trob.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, si ens pot aclarir això... Jo entenc que és
creació d'un nou apartat dotzè, d'acord amb el que ha
expressat el Sr. Alorda.

EL SR. LLETRAT:

(...) reserva al sector públic de recursos o serveis
essencials i d'intervenció d'empreses que ho exigeixi
l'interès general.

Com que a l'informe moltes vegades en lloc de fer-ho
per punts, ho hem fet..., com que no el vàrem votar per
punts, aquest informe, és l'esmena 340, i després, quan he
hagut de fer-ne el seguiment, per anar aquí, a ponència, per
anar a comissió, el que he fet en aquests apartats, en aquests
articles, és per apartats, exclusivament en aquest article.

La 340, en aquest cas, d'addició al punt 11.13...

(Se sent algú que diu: "11.12").

Per tant, la pàgina 20...



EL SR. PRESIDENT:

No, no, no, estam en la creació d'un nou apartat dotzè,
s'entèn que a l'article 11.

EL SR. LLETRAT:

La pàgina 20 de l'informe de ponència, en aquest cas s'hi
pot afegir...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

S'hi ha d'afegir.

EL SR. LLETRAT:

S'hi ha d'afegir. El que en aquest cas no hi podem posar és
que dins ponència la votàssim, perquè no va ser votada
separadament. Ho entenen?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Que s'hi posi la votació que va tenir l'esmena conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, si aquesta esmena va ser objecte d'una
votació conjunta amb altres, que es posi el resultat d'aquesta
votació conjunta.

Continuam. En aquest cas, passam a les esmenes de creació
d'un nou apartat tretzè a l'article 11. En aquest cas, la primera
és l'esmena 489, del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la
paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions? Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

En relació amb aquestes esmenes que fan referència a
consultes populars, voldria avançar que ja hi ha una esmena
incorporada, que és la que proposava en el seu moment el Grup
Parlamentari Socialista, i que, per tant, s'ha afegit a l'article 11
el sistema de consultes populars a l'àmbit de les Illes Balears,
de conformitat amb el que disposi la llei a què fa referència
l'article 92.3 de la Constitució. Per tant, nosaltres consideram
que ja aquestes esmenes, o l'esperit d'aquestes esmenes, s'ha
subsumit dins el text que hi ha incorporat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Més intervencions? Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. En aquest sentit, i amb independència del que
direm quan es tracti de referèndum a un altre títol d'aquest
mateix Estatut, nosaltres retiram la nostra proposta de nou
apartat tretzè, sobre consultes populars municipals.

EL SR. LLETRAT:

Totes les esmenes ja no hi figuren. Aquestes esmenes,
la 488, de consultes populars, la 304, la 412 i la 241, i la
número 13, perquè hi va haver una esmena ja dins ponència
conjuntament, hi figuren ja com un apartat, per tant, dins el
seguiment (...) L'esmena 489 és la política de directives
d'ocupació, no fa referència en cap moment a consultes
populars, i a dins l'informe de ponència, el mateix article 11
que hi ve proposat ja ve amb l'apartat tretzè com..., es va
transaccionar amb l'esmena del Grup Socialista com
sistema de consultes populars a l'àmbit de les Illes Balears,
de conformitat amb el que disposi la llei a què fa referència
l'article 92. de la Constitució.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estam d'acord, tots?

Passam a votar l'esmena 489/98, del Grup Parlamentari
Mixt, d'addició d'un nou apartat tretzè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l'esmena 340/98, també de creació
d'un nou apartat tretzè, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó, Sr. President, quin número d'apartat em diu?

EL SR. PRESIDENT:

Creació d'un nou apartat tretzè...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si no hi vaig errat, el tretzè nostre era el de consultes
populars.

EL SR. LLETRAT:

Té raó.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Que és el transaccionat i incorporat.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament. No hi ha lloc, llavors,  a aquest debat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a la proposta, o esmena, de creació de nou
apartat catorzè. En aquest cas, també la 340, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La Constitució, en l'apartat dissetè
de l'article 149.1, reserva a l'Estat una sèrie de competències en
matèria de seguretat social. El nostre grup proposa que tot allò
que no s'ha reservat l'Estat ho pugui legislar i ho pugui
desenvolupar la Comunitat Autònoma. Per tant, trobam que
s'ha de citar en aquest article 11 aquesta competència. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha cap
intervenció.

Passam a votació d'aquesta esmena de creació d'aquest nou
apartat catorzè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta proposta d'addició del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Passam a l'esmena 340/98, d'addició d'un nou apartat
quinzè a l'article 11. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Creim que és molt important que
es reguli dins una possibilitat de desenvolupament
legislatiu, com permet el 149 de la Constitució i com tants
d'altres estatuts han fet, el tema del crèdit, la banca i les
assegurances. Per això, mantenim l'esmena a l'article 11.

EL SR. LLETRAT:

Si m'ho permeten, hi ha una esmena del Grup Mixt,
Ordenació del crèdit, banques i assegurances, que és la 410,
que va al debat número 18 i que es podria dur a aquest
debat.

EL SR. PRESIDENT:

Hi té inconvenient el portaveu del Grup Mixt, que la
seva esmena, la 410/98, de creació d'un nou apartat divuitè,
vengui conjuntament amb aquesta, de creació d'un nou
apartat quinzè?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sr. President, cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, votarem la creació de nou apartat quinzè, esmena
340/98, en aquest sentit, del Grup Parlamentari-
Nacionalista, i esmena 410/98, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor d'aquestes dues esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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



EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara a esmena del Grup Parlamentari Mixt, creació
d'un nou apartat dissetè, esmena 409/98. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. És afegir-hi l'ordenació del transport
de viatgers i mercaderies. Queda defensada amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions? No n'hi ha.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 4. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'esmena de creació d'un nou apartat dinovè, la
411/98, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Sr. President. Bé, és de gestió sanitària, de seguretat
social. També queda defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions?

Passam a votació?

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.

Passam a l'esmena 340, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de creació d'un nou apartat dinovè.

Sí, Sr. Pascual?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Em sembla que no
s'ha votada la 410, que era creació de...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la 410 és la que hem acumulada a l'altra del Grup
Nacionalista.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, sí.

EL SR. LLETRAT:

No n'hi ha pus, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si no apareix, és que no hi és, en conseqüència,
passarem a votar l'article 11.

Vots a favor de l'article 11?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 11.

Suspendrem la sessió per un temps de cinc minuts.
Pregaria als portaveus...

EL SR. LLETRAT:

Es la totalidad de la enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, per favor.

Pregaria als portaveus que mirassin els seus papers
conjuntament amb el lletrat per tal que, en començar
l'article 12, no ens trobem amb els inconvenients amb què
ens hem trobat en el moment de debatre i votar l'article 11.



Se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

Reprenem el fil a l'article 12.

Començarem per l'esmena 242/98, de substitució de l'article
12.1, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula,
per fer-ne la defensa, el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Me he perdido (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 242/98.

EL SR. LLETRAT:

Passa a l'article 17, supressió de l'apartat primer; passa a
l'article 17.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Me he perdido. No lo teneis tampoco. A ver, página 22.

EL SR. PRESIDENT:

Segons les referències que en tenc jo, és l'esmena 242/98,
de substitució de l'apartat primer de l'article 12.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Yo la puedo defender en sus términos, pero me gustaría
saber de qué va.

EL SR. LLETRAT:

Està referida a l'article 11.4, la referida a l'article 11.4. Está
referida. Bueno, en el informe de ponencia: "El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, la enmienda 242, de
sustitución del 12.1, reelacionada con la enmienda 235, sea
votada con la relativa al artículo 11.4". Existeix aquesta
esmena, maldament la tenguem votada a un lloc, en relació
amb aquest article i amb aquest punt.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Yo la defiendo en sus términos, y ya la buscaré.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Vostè dóna per defensada l'esmena 242/98, de
substitució de l'apartat primer de l'article 12. Grups que
vulguin intervenir en relació amb aquesta esmena? No hi ha
intervencions.

Passam a votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a esmenes de l'apartat primer de l'article 12.

Començam per la 413/98, de supressió de l'article 12.1.
Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Podem veure conjuntament la 341/98, del Grup
Nacionalista-PSM, de supressió de l'apartat primer de
l'article 12. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, nosaltres hem
traslladat a l'article 17 tots els temes referents als tractats
internacionals, senzillament és que allà ens hi referirem més
extensament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 305/98, de substitució de l'apartat
primer de l'article 12, del Grup Parlamentari Socialista.



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena es tracta de
complementar el text de l'Estatut del 83 en relació amb
l'execució dels tractats internacionals en afegir-hi convenis,
també, internacionals i els actes normatius de les institucions
supranacionals, o sigui, els actes normatius de la Unió
Europea, per tal de tenir una visió més complerta d'aquest títol
competencial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Qualque intervenció en relació amb
aquestes esmenes? Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Així com ens sentim molt còmodes
amb la terminologia internacional, en tant que és entre nacions,
votaríem a favor d'aquesta esmena del Grup Socialista si en
contra de "supranacionals"..., ho substituís per "supraestatals".
Gràcies. Si no, ens hi abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay, està d'acord amb (...)?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, hi estic d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Hi està d'acord, idò, a l'esmena 305/98, de substitució de
l'apartat primer de l'article 12, del Grup Parlamentari
Socialista, s'hi barata l'expressió "supranacionals" per
"supraestatals".

Votarem ara, per separat, entenc, les esmenes referides a
aquest apartat, atès que algunes són de supressió i altres de
substitució.

Votam, en primer lloc, l'esmena 413, del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena de supressió 341/98, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 305/98, transaccionada, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat segon de l'article 12, esmena 414, de
supressió, 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:

Esmena 243/98, d'Esquerra Unida, de supressió de
l'apartat segon de l'article 12. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, més que una
supressió, un trasllat del contingut d'aquest apartat a l'article
11, i en concret a l'apartat 11.4.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 341/98, de supressió de l'apartat segon de
l'article 12, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Amb el mateix sentit, passa a l'article 11. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions?

Totes tres són de supressió. Entenc que es poden votar
conjuntament.

Passam a la votació conjunta d'aquestes esmenes de
supressió de l'aparat segon de l'article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem a fer la votació. És a dir, en aquest cas estam
votant tres esmenes de supressió de l'apartat segon de l'article
12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Apartat tres, esmenes 415/98 i 490/98, de supressió, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queden defensades amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions?

Passam a votar aquestes dues esmenes de supressió.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Apartat quatre de l'article 12. Esmena 491, de supressió,
del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena de supressió 244/98, a l'article 12, apartat
quatre, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

L'esmena 244?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, és un trasllat també del contingut d'aquest apartat del
12 a l'11. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 341/98, a l'apartat quatre de l'article 12, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En el mateix sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions?

Passam a votar conjuntament aquestes tres esmenes:
491, del Grup Mixt; 244, d'Esquerra Unida, i 341, del Grup
Nacionalista, apartat quatre de l'article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?



EL SR. LLETRAT:

A favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Apartat cinquè, esmena 245, del Grup d'Esquerra Unida, de
supressió de l'apartat cinquè de l'article 12. Té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. No és exactament de supressió, és la supressió i el
trasllat del contingut a l'article 11, com a nou apartat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions?

Passam a votació d'aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Apartat sisè, en primer lloc, esmena 246/98, de substitució,
en aquest cas del 12.6 i del 12.7, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El que es fa amb aquesta
esmena és substituir aquest dos apartats de l'article 12 i fer un
nou article on quedarien recollides les competències de la
Comunitat Autònoma en matèria de seguretat social i també en
el tema de l'assistència sanitària, d'una manera molt semblant
a l'Estatut de Catalunya, la qual, pensam nosaltres, millora
bastant l'abast competencial que es derivaria del text, tal com
està proposat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar aquesta esmena.

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 aquesta esmena.

Passam al debat i votació de l'esmena 418 i de l'esmena
492, totes dues de substitució a l'apartat sisè de l'article 12,
del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquí tornam a tenir dues esmenes
del Grup Mixt, una de la Sra. Munar i l'altra del Sr.
Balanzat, amb uns continguts molt similars, i també queden
defensades amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions? No hi ha
intervencions.

Passam a votació.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President. (...).

EL SR. PRESIDENT:

Després.

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 aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 341/98, de supressió de
l'apartat sisè de l'article 12, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Dins l'apartat sisè, és de substitució, no de supressió. Es
tracta, si ja havíem establert a l'article 11 tot allò que pot tenir
desenvolupament legislatiu dins la Seguretat Social, perquè
així ho permet la Constitució, d'allò que es reserva a la
legislació i la normativa de l'Estat, que la Comunitat
Autònoma n'assumeixi la gestió i l'execució amb aquest article
12, tal com expressament, per altra banda d'una manera
expressa, preveu l'article 149.17 de la Constitució, i per tant,
creim que és interessant gestionar tota la tramitació i totes les
competències pròpies de la Seguretat Social amb vista a una
administració única.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha intervencions.

Passam a votar aquesta esmena, que no és de supressió, és
de substitució.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat setè de l'article 12, esmena 493, de
supressió, del Grup Parlamentari Mixt. Apartat setè, article 12.
Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena del Sr. Balanzat que
demana la supressió de tot el punt, jo entenc que es pot votar
conjuntament amb la del Grup Nacionalista-PSM, de
supressió, que demana que passi al punt 10, apartat dotzè.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Sr. Alorda, esmena 341, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, també de supressió.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Efectivament, determinats temes de sanitat hem
traslladat a l'article 10, per tant, és senzillament un trasllat
per tenir més competències. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha
intervencions.

Passam a la votació de les esmenes 493, del Grup Mixt,
i 341, del Grup Nacionalista, de supressió de l'apartat setè
de l'article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'apartat deu de l'article 12, esmena 341, de
modificació, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A d'altres comunitats autònomes
la redacció d'aquest apartat parla del desenvolupament i
execució dels plans establerts per l'Estat. Creim que en
aquest cas és més precís, és més correcte, no no'més
executar amb els seus propis termes, que és el que podria
semblar l'article 12, estrictament, sinó també aquest
desenvolupament. No es tracta d'un desenvolupament propi
de l'article 11, però sí el marge suficient per concretar
aquelles bandes que necessiti, malgrat estigui situat dins
l'article 12. Així ho han fet, com dic, altres estatuts
d'autonomia, i creim que ens donaria més marge de
maniobra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha
intervencions.



Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a l'apartat catorzè.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tan sols per fer advertència que a l'informe de ponència
consta el 12.10 com una esmena de supressió i conjuntament
amb l'article 12.7  nostre, a la pàgina 24 de l'informe de
ponència. Creim que per reflectir millor allò que realment va
esdevenir s'ha de passar el 12.10 a un paràgraf específic,
perquè, si no, es confon, perquè, d'entrada, la nostra esmena al
12.10 no és de supressió. Crec que si en pren nota el lletrat,
s'haurà pres, s'haurà votat i s'haurà discutit correctament, però
que així ho reflecteixi l'informe de ponència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

L'esmena 341, apartat desè de l'article 12, l'hem votada com
a  esmena de modificació. Així està i així em ve...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Al seguiment, sí, però a l'informe de ponència, no.

EL SR. PRESIDENT:

En prengui nota Sr. Lletrat, per a l'informe de ponència.

EL SR. LLETRAT:

És el dos-cents... Pàgina...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vint-i-quatre de l'informe de ponència, el paràg... Allà on
comença "Les esmenes del Grup Parlamentari Mixt números
493-98".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'apartat catorzè. començam per l'esmena 418,
del Grup Parlamentari..., 418 i 494, del Grup Parlamentari
Mixt. Sr. Pascual, té vostè la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Tornam a tenir aquí dues
esmenes del Grup Mixt, una de la Sra. Munar i l'altra del Sr.
Balanzat; les dues van en funció de la promoció d'ocupació,
és a dir, crec que també es poden defensar amb els seu
propis termes les dues.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, esmena 341/98,
de substitució de l'apartat catorzè de l'article 12. Té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És per assumir les competències
de l'Inem, assumir íntegrament els serveis que presta en
aquest moment l'Inem, a nivell d'execució, naturalment
parlam. L'Estat s'ha de reservar, i creim que és lògic, i fins
i tot a nivell d'Unió Europea, una determinada legislació en
matèria de treball, indiscutiblement, però l'execució, i en
aquesta seu ens trobam ara, de tots els serveis que siguin de
l'Institut Nacional de Treball, mal anomenat Inem, en
qualsevol cas, no en totes les llengües de l'Estat, creim que
s'hauria de dissoldre bàsicament, o quedar com un nucli
bàsic en el qual la seva administració territorial fos de
caràcter autonòmic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha
intervencions.

Abans de passar a votació, vull fer l'observació que a
l'apartat catorzè de l'article 12 l'esmena del Grup
Parlamentari Mixt no és la 418, sinó la 419, que n'hi hagi
constància en el Diari de Sessions. Entenc que es poden
votar conjuntament aquestes esmenes, la 419, 494, del Grup
mixt, i 341, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Desgraciadament, per l'èxit que poden tenir, crec que sí.
Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Votam, idò, conjuntament aquestes tres esmenes.

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 aquestes esmenes.

Passam a l'apartat quinzè, esmena 495, de substitució, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions?

Passam a votació d'aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada aquesta esmena per 4 vots a favor, 9 en
contra i 4 abstencions.

Passam a l'esmena 247/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, d'addició a l'apartat quinzè de l'article 12. Sr.
Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. S'explica amb els seus
termes. Significa afegir a aquest apartat "com a competència,
els abocaments contaminants de les aigües territorials de l'Estat
corresponents al litoral de les Illes Balears". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions?

Votació.

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 aquesta esmena del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Passam a l'esmena 341/98, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de substitució a l'apartat quinzè de
l'article 12. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És per ampliar substancialment
les possibilitats d'intervenció quant a la gestió i policia del
domini públic maritimoterrestre, quant que l'execució de les
competències sigui autonòmica. Creim que amb vista a una
administració única, hem de procurar de totes totes que tot
allò en què malgrat hi hagi una legislació de caràcter estatal
i europeu, l'execució de tota aquesta legislació sia a
l'Administració autonòmica, que bàsicament, nosaltres
entenem que hauria de ser de caràcter insular, per tant, tant
si és el Govern com si són els consells, com si es traslladen
als ajuntaments competències, en qualsevol cas, l'Estatut
ens les hauria d'atribuir, l'execució, a l'Administració
pròpia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No hi ha
intervencions.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.



Passam a l'apartat setzè de l'article 12. Esmena, en primer
lloc, 416, de supressió, del Grup Parlamentari Mixt. Sr.
Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és idèntica a la del
PSM, només que la del PSM, en diria, és més completa, ja que
hi queda clar que passa a l'11.15.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, esmena 341, de supressió, del Grup
Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En general, creim que sempre que la
Constitució ens permet, i d'altres estatuts ho han fet, tenir un
marge competencial més important recollit dins l'Estatut,
hauríem de fer l'esforç de recollir-ho. Senzillament demanam
que aquest "crèdits, banques i assegurances" passi a l'article
11, que puguem tenir aquest desenvolupament i que si algú
considera que no és adequat, si el Parlament considera que no
s'escau normativitzar-ho, ja no ho farà, senzillament es
preveurà aquesta possibilitat, però tendríem el marge polític de
tenir l'habilitació estatutària per fer-ho. Creim que això és el
que hem de pretenir, i a posta aquesta esmena nostra va en
aquesta línia. Són molts els estatuts d'autonomia que han
col•locat dins les competències de desplegament legislatiu els
crèdits, banca i assegurances, i confiam que la nostra hagi de
passar a ser una de les que no ho faci. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions?

Passam a la votació d'aquestes dues esmenes, la 416, del
Grup Mixt, i la 341, del Grup Nacionalista, de supressió de
l'apartat setzè de l'article 12.

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 aquestes dues esmenes.

Passam a l'apartat dissetè de l'article 12, esmena 420/98,
de substitució, del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té
la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions?

Passam a votació.

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 aquesta esmena.

Apartat divuitè, esmena 417, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. és una esmena de supressió
parcial, i també queda defensada amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions?

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 5.



EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 417/98, de supressió de l'apartat
divuitè de l'article 12, del Grup Parlamentari Mixt.

Passam a les esmenes que tenen per objecte nous apartats.

En aquest cas, l'esmena 341, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, d'addició.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Estam convençuts que si la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumeix la
competència d'execució sobre el Centre de gestió cadastral de
les Illes Balears,  apart de tenir una informació important per
treballar fiscalment i econòmicament a les illes, i poder-hi fer
planificació, estam convençuts també que se'n millorarà la
gestió, la veritat és que no ha de resultar gaire difícil. Per això,
creim que és oportú i convenient fer aquesta reserva d'aquesta
execució d'aquesta competència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions?

Passam a votació.

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 aquesta esmena.

Passam a l'esmena 248, d'addició, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Es defensa amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions?

Passam a votació?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam al debat de l'esmena 421, del Grup Parlamentari
Mixt, d'addició. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 422 i esmena 496, d'addició, del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, Sr. President. Queden defensades amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 250/98, d'addició, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Pot repetir el número, per favor?



EL SR. PRESIDENT:

Esmena 250/98, d'addició.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Ah, sí. Sí, és la inclusió de trànsit i circulació de vehicles
a motor com a competència de gestió a l'article 12. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Intervencions en relació amb aquestes esmenes? Sr. Triay,
té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Voldria dir que nosaltres hem fet un
article separat per a aquesta mateixa qüestió, que el trànsit,
circulació i vehicles a motor..., per considerar que no és
correcta posar-ho directament dins l'article 12 com a funció
executiva i gestió, quan és una competència estatal, o
reservada a l'Estat, i que, per tant, una certa possibilitat seria
incloure dins el propi Estatut una transferència d'una
competència estatal amb una menció específica a l'article
150.2. Per tant, en aquest sentit, ens abstindrem en aquestes
esmenes, però perquè volem obtenir aquesta competència a
través d'aquest nou article que proposam a continuació.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que la enmienda tiene una
entidad importante para referirse a ella, y, efectivamente, el
Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una enmienda
que es de mismo contenido y la sitúa en otro ámbito que es
mucho más correcto. Lo que aquí se cuestiona, por parte de
nuestro grupo, es justamente que en un estatuto de autonomía
se pueda condicionar una transferencia que es competencia del
Estado, eso no lo ha hecho nadie todavía, el único antecedente
que hay aquí, el único antecedente próximo, porque es
reciente, es una transferencia a Cataluña, a la Generalitat, en
este sentido, de tráfico, y que se ha hecho por la vía de una ley
en el Parlamento, ley orgánica, y en absoluto por una vía de un
estatuto modificado, y, por tanto, no se puede condicionar en
absoluto, a nuestro juicio, esa competencia. O sea, entendemos
que no tiene encaje aquí de esta manera, como se propone, ni
por la vía de lo que hace en el artículo 12 ni por la vía que hace
el Grupo Parlamentario Socialista, porque eso es clarísimo, es
decir, o aquí hay una negociación con el Gobierno, el
Ministerio del Interior, y luego se aprueba en las Cortes
Generales una ley orgánica o un estatuto eso no lo puede decir,
vamos, eso es clarísimo. Nosotros tenemos referencias
fundamentadas en derecho de que eso no se puede (...) de esa
manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Un moment, aquí s'ha fet un debat
agrupat, li don per feta la defensa de l'esmena de nou article
12 bis, esmena 308, del Grup Parlamentari Socialista. En
aquest moment hi hauria d'intervenir..., és a dir, intervendrà
en rèplica  a la intervenció de torn a favor o en contra, tant
del Sr. Jaén com del Sr,. Triay, el Sr. Alorda i llavors
donarem un torn per contradiccions entre el Sr. Triay i el
Sr. Jaén. Té la paraula, en primer lloc, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb independència que en
aquest tema hi tornarem a entrar, perquè el nostre grup ha
fet, amb un article 16, exactament el mateix plantejament
que es fa ara des del Grup Socialista en trànsit, però
ampliat, ampliat a tots aquells altres termes, creim que hem
de fer aquesta reflexió: L'Estatut és una llei orgànica i,
efectivament, preveu la Constitució que a través d'una llei
orgànica es puguin atribuir competències pròpies de l'Estat
a les comunitats autònomes.

Jo no voldria obrir un altre debat, perquè podria ser amb
minva d'aquest propi Estatut, però que s'hi posi aeroports
d'interès general, són tant competència exclusiva de l'Estat
com ho pugui ser trànsit i circulació de vehicles, és a dir,
està citat exactament igual, mentre que per a una hi ha
hagut problemes per dur-la a l'article 12.18, sembla que per
a l'altra són irresolubles, quan el plantejament que entenc jo
que es fa tant de l'article 12. bis que proposa el PSOE com
des de l'article 16, que és el que des del Grup Nacionalista
hem plantejat, és molt respectuós amb la Constitució i, en
qualsevol cas, algú ja farà l'informe sobre si tenen o no
encaix dins l'article 150; nosaltres entenem que sí, és una
llei orgànica aprovada per l'Estat, i si l'Estat es compromet
a través d'una llei aprovada en Corts Generals, a partir
d'aquí haurà de complir. La dificultat, naturalment, és que
l'Estatut no es pot modificar unilateralment, ja ho sabrà
l'Estat a l'hora d'aprovar-lo o no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Triay.



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, aquesta és l'argumentació que justifica, la que ha fet el
Sr. Alorda, l'article 12 bis, per tant, he d'incidir una mica més
sobre aquesta mateixa qüestió. Jo crec que no es pot incloure
dins l'article 12, de funció executiva i gestió, una competència
reservada a l'Estat, que, efectivament, això s'ha de fer per llei
orgànica, d'acord amb l'article 150.2, però que crec que no ens
hauríem de tancar a la possibilitat o fixar-nos ja la limitació
prèvia que aquesta llei orgànica ha de ser una llei orgànica
separada i tramitada unitàriament, perquè el rang de llei
orgànica està dins la reforma de l'Estatut. L'Estatut ho és, una
llei orgànica, i per tant si aquest article o aquesta proposta el
Parlament de les Illes Balears l'inclou, i les Corts Generals
l'accepten, per tant tindria tots els requisits que
constitucionalment se li exigeixen. Altra cosa és que s'estigui
d'acord o no que aquesta competència sigui exercida des de les
Illes Balears. Jo voldria dir que crec que la matèria del trànsit
és una qüestió que podríem directament relacionar amb el fet
diferencial de la insularitat, des del moment que la nostra
geografia fa que les nostres vies de comunicació estiguin
limitades al nostre territori, no hi ha carreteres d'àmbit
supracomunitari, i per altra part que el sistema econòmic propi
de les Illes Balears, l'economia turística, fa que hi hagi una
magnitud de circulació molt superior a l'habitual a les
comunitats autònomes espanyoles, i per tant que això és una
competència -i ho diuen també els índexs de sinistralitat, que
són importants, desgraciadament- és una competència que jo
crec que sense perjudici de les altres comunitats autònomes, i
sense crear barreres artificials a la xarxa viària peninsular,
podria ser exercida des de les Illes Balears com un element
lligat a la singularitat insular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Passarem a la votació... Sí, vol...? Aquí
hem fet un...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo creo que el tema es importante, pero, vamos, hay
ocasión de debatirlo en el Pleno, tampoco haremos mayor...

EL SR. PRESIDENT:

Li record del torn d'una sèrie d'esmenes a un apartat concret
de l'article 2, hem passat a una altra en el mateix sentit, però a
un altre lloc, i amb mires distintes, del Grup Parlamentari
Socialista, i en aquest moment s'ha produït amb dues
intervencions que feien en fixació de posicions, o en torn a
favor o en contra, un debat supletori en relació a una esmena
que encara no hem debatut, però que donam per debatuda en
aquest moment. Jo ja no donaria més lloc a intervencions, i
passaríem directament a votació.

Les esmenes 422 i 496, del Grup Parlamentari Mixt, i la
250, del Grup Parlamentari Esquerra Unida, entenc que es
poden votar conjuntament, si no hi ha inconvenients. Passam
a votar aquestes tres esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara a la votació de l'article 12. Llavors votarem
el nou article 12 bis. Article 12:

Vots a favor de l'article 12?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 12.

Passam ara a votar l'esmena del Grup Parlamentari
Socialista 308/98, que fa referència al nou article 12 bis,
que donam el debat per reproduït i passam directament a
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 14 es manté l'esmena 497/98, del Grup
Parlamentari Mixt, del Sr. Balanzat. Per fer-ne la defensa té
la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus
propis termes.



EL SR. PRESIDENT:

Intervencions? No hi ha intervencions. Passam a votació
d'aquesta esmena 497, a l'article 14, del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam ara a la votació de l'article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Tornam a repetir la votació de l'article 14

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

14 vots a favor,(...) en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 14.

I arribats a aquest punt, abans de començar l'article 15, crec
que és el moment adient per suspendre aquesta sessió, o més
ben dit per donar per conclosa aquesta sessió. Gràcies a tots, i
en principi està previst convocar la propera sessió d'aquesta
comissió per la reforma de l'Estatut per dijous que ve a les 10
i mitja del matí.
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