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EL SR. PRESIDENT:

Encara que sigui amb retard, començarem aquesta sessió.

Deman en primer lloc si hi ha qualque substitució.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President, gràcies. Simó Gornés substitueix Carlota
Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La Sra. Barceló substitueix el Sr. Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Havíem quedat a la passada sessió a l'article 15. És a dir,
havíem votat l'article 14. Correspon en aquest moment entrar en
el debat d'esmenes i votacions en relació amb l'article 15.

A l'article 15 es  mantenen les esmenes 498/98 i 499/98, del
Grup Parlamentari Mixt. No hi ha cap representant del Grup
Parlamentari Mixt, en conseqüència aquestes esmenes pel que
respecta a l'article 15 s'entenen decaigudes.

Passam a l'esmena 342, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Per fer-ne la defensa té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El català és la llengua pròpia de les
Illes Balears, l'única llengua pròpia de les Illes Balears, tot i que
sia cooficial amb la llengua castellana. És per això que
consideram oportú que a l'Estatut d'Autonomia en fer una
referència a l'educació es tengués en compte aquest caràcter de
llengua pròpia i s'establís que el català ha de ser la llengua d'ús
preferent en l'ensenyament de les Illes Balears. Creim que és
precís i és convenient aquesta aposta decidida a favor de la
llengua pròpia, i aposta creim que milloraria, enriquiria l'actual
redacció de l'article 15. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Altres grups que vulguin intervenir
en relació amb aquesta esmena, en torn a favor o en contra,
o en fixació de posicions? No hi ha intervencions, passam
a la votació d'aquesta esmena 342, 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 rebutjada, idò, l'esmena 342, del Grup
Parlamentari Nacionalista, a l'article 15.

Passam ara a votar l'article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor, 3 abstencions... Perdó, 13 a favor, 3
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

13 a favor i 3 abstencions, en conseqüència queda
aprovat l'article 15.

A l'article 16 el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM hi
manté l'esmena 343/98. Per fer-ne la defensa té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A una certa inèrcia respecte del
que va ser la redacció originària de l'article 16 de l'Estatut
de l'any 83, en el qual es preveien tota una sèrie de
competències que serien assumides més envant, i que per
tant en principi formaven part del text estatutari, tot i que no
tendrien vigència en aquell moment, va quedar reduït
l'actual article 16, al qual es diu que es podran tenir més
competències de les que diu l'Estatut, si així s'amplia per
l'Estat. Nosaltres creim que l'Estatut hauria de fer una passa
més, hauria d'apostar per l'administració única, i per tant per
evitar duplicitats administratives i en ares a l'eficàcia i a la
proximitat de la gestió al ciutadà, fer una aposta perquè
totes aquestes competències, que constitucionalment han
quedat com a competències exclusives de l'Estat, s'hagi de
comprometre l'Estat a alguna participació de les Illes
Balears en la seva gestió i execució.



És per això que, en aquest mateix sentit, en la línia que havia
presentat el Partit Socialista en trànsit i circulació de vehicles,
amb una redacció i una filosofia semblant, nosaltres presentam
aquesta esmena, a la qual també hi ha trànsit i circulació de
vehicles a motor. Però hem establert també tota una sèrie de
punts que transaccionaríem amb tot interès amb els grups de la
Cambra que volguessin reduir-ne l'abast, en el qual nosaltres
reclamam que, malgrat reconèixer -perquè no pot ser d'altra
manera- que la competència és exclusiva de l'Estat, s'exigeix i es
garanteix que a través de llei orgànica es donarà alguna
participació en la gestió a la Comunitat Autònoma, com preveu
l'article 150 de la Constitució per altra banda, i que és un
mecanisme previst. Creim que hi podria ser perfectament en
l'espai aeri, en defensa del patrimoni cultural respecte de
l'espoliació, ho podria ser per a l'autorització de consultes
populars per via de referèndum, ho podria ser en correus i en
telecomunicacions, etcètera.

En tot aquest sentit, no es pretén legislar ni regular sobre les
matèries, tenint en compte que la competència és exclusiva de
l'Estat, i alguns casos, com els mateixos de nacionalitat,
d'immigració, d'emigració, és ben raonable que així sigui. D'allò
que es tracta, és que els funcionaris estiguin adscrits al Govern
balear, el que apliqui la normativa estatal sigui administració
insular, bàsicament, nosaltres creim, i en tot cas administració
autonòmica. Creim que aquest hauria de ser el camí, i que
l'article 16 podria garantir unes transferències i caminar cap a
una cosa que confiam que l'Estat hi arribi tard o d'hora, que és el
desmantellament de l'Administració perifèrica. 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, para consumir un turno en
contra de esta enmienda, que bien merece una reflexión que
hagamos aquí en esta comisión, porque es una enmienda de un
calado importante.

Hemos dicho siempre que la reforma de este estatuto tenía
que enmarcarse en un respeto al marco constitucional, a un
lealtad constitucional, y tenía también que enmarcarse en el
respecto al pacto estatutario que en su momento suscribieron las
fuerzas políticas en esta comunidad autónoma. Yo creo que de la
lectura de la enmienda que el señor...

(Renous de fons aliens al desenvolupament de la sessió)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, un moment, per favor.

Pregaria als serveis de la casa si poden fer les gestions
perquè d'aquí cinc o deu minuts puguem baixar a la Sala
Groga, atès que aquí és pràcticament impossible seguir el
debat. 

Continuï, Sr. Jaén, i en haver acabat la seva intervenció
farem un recés i davallarem a la Sala Groga. Té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Pues, como digo, de lo que está escrito en la enmienda,
que es lo que permanece, porque verba, las palabras vuelan,
que el Sr. Alorda ha intentado matizar en su intervención,
pero lo que hay escrito no es lo que dice la Constitución. Lo
que la Constitución dice en su artículo 152, es que el Estado
podrá transferir a las comunidades autónomas, podrá
transferir; y lo que su enmienda dice es que el Estado
transferirá o delegará. Yo creo que ya, lo que no se puede
pretender es modificar la Constitución, ¿verdad? vía de un
estatuto.

Y por otra parte, todas las competencias que se citan
aquí son del 149; y solamente faltaría, por citar el tema del
transporte aéreo, el subapartado 20 de este artículo, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en los
aeropuertos, en el control del espacio aéreo, en el tránsito y
en el transporte aéreo, etcétera; y corresponde por eso al
Estado todo lo que son los títulos correspondientes, la
estructuración del espacio aéreo, y la legislación sobre
navegación aérea. Yo creo que esta enmienda, tal como está
en su contenido y como se ha presentado, es una enmienda
que está fuera de la Constitución, y sólo faltaría que aquí
también intentásemos modificar la Constitución desde la
reforma del Estatuto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com a mínim acabarem amb
aquest article 16, si li pareix. Jo crec que el nostre grup no
se sent vinculat per cap mena de "pacto estatutario de las
fuerzas" de no sé on, perquè nosaltres estam intentant fer
una reforma de l'Estatut d'acord amb el que des del nostre
grup, i amb una intenció de consens amb les altres forces
polítiques, sigui el millor i el més raonable per l'autogovern
i per l'exercici democràtic en aquest país.



Per l'altra banda, no creim que sigui modificar la Constitució.
La Constitució diu que a través de llei orgànica es podrà
transferir competències a les comunitats autònomes. L'Estatut és
una llei orgànica, que aprova l'Estat, que l'aproven les Corts
Generals, i que per tant és una autovinculació que fa l'Estat, no
és el Parlament de les Illes Balears el que modifica la Constitució
contra la voluntat de l'Estat, sinó que l'Estat s'autovincula, com
ho fa amb d'altres lleis, i que defineix a partir d'aquí quin és el
règim; no es modifica la Constitució.

En qualsevol cas, del que parlam és de poder gestionar i
executar acords que es preveu que la seva legislació i la seva
regulació continuarà sent estatal. Jo vull fer una advertència, no
sé si s'haurà de tenir en compte o no, està al 149 tot el llistat del
que nosaltres proposam, ben igual que hi estan els ports i
aeroports d'interès general, ben igual, que s'han passat a l'article
12. Per tant, estam en el mateix supòsit de reserva exclusiva a
l'Estat del 149, a un lloc i a l'altre; l'únic que es diu és que
aquests d'interès general els podrà gestionar si no se'ls reserva
l'Estat. Bé, nosaltres venim a dir el mateix. És més, no és ver,
nosaltres així com amb els ports s'atribueix directament i es diu
"si l'Estat diu el contrari, se'ls quedarà l'Estat", aquí es diu "no,
és l'Estat el que ha de transferir en cada moment, o delegar,
algunes facultats, algunes funcions de les que aquí s'anomenen.

I per últim: nosaltres no estam eliminant competències de
l'Estat. S'està intentant caminar cap a una administració única. El
control aeri bàsicament s'ha de basar en normativa europea, com
no pot ser d'altra manera; i bàsicament en normativa mundial.
Això no significa que Nacions Unides desplegarà funcionaris
arreu dels territoris als aeroports, ni significa que ho farà la Unió
Europea. Els funcionaris no són de la Unió Europea, tot i que les
normes sobre control aeri siguin de caràcter supraestatal. De la
mateixa manera, suposat que siguin normes estatals els títols, els
requisits que  s'hagin de complir, l'operari que garanteixi aquest
compliment creim que pot estar adscrit a l'Administració
autonòmica. Aquesta és la idea de l'administració única, que
malgrat la normativa que s'ha de complir escrupolosament derivi
d'un altre centre de poder -i molt especialment cada vegada ens
haurem d'acostumar més que sigui Brussel•les-, el funcionari que
l'executi estigui dins l'òrbita d'organització autonòmica. La resta
són duplicitats administratives sobre un mateix territori; que si
la Unió Europea copia la mentalitat que es desprèn de la
intervenció del portaveu del Partit Popular, significaria un
desplegament d'administració burocràtica de la Unió Europea.
Creim que seria un greu error, i que en base al principi de
subsidiarietat, que diu sempre que la Unió Europea dicta la
norma, però l'aplica l'Administració de l'Estat, nosaltres voldríem
fer una altra passa, i és dur aquesta administració única al
caràcter insular o autonòmic, desmantellant, com dic,
l'Administració perifèrica.

En qualsevol cas, tal i com està redactat i, com dic, subjecte
a transaccions, però tal i com està redactat, el que diu és que
l'Estat facultarà, i ho farà via llei orgànica, facultats
corresponents a matèries de la seva titularitat, que reconeix
el propi article nostre, i ho farà en la mesura que ho
consideri oportú. Per ventura en correus delega tota la
matèria, mentre que en determinats temes no ho fa. En
aquest moments existeix en altres estatuts aquesta mateixa
situació. Per exemple, l'Administració de justícia és una
competència exclusiva de l'Estat, però el personal de
l'Administració de justícia ja està transferit, per exemple a
Catalunya, i no ha repugnat a l'article 149, i no ha repugnat
a l'esquema constitucional. El nostre propi estatut també
preveu gestions en Administració de justícia que, per tant,
estan previstes estatutàriament, sense considerar això una
modificació de la Constitució.

Crec que ens hem estès un poc amb aquest article 16,
però és que valia la pena intentar fer la reflexió d'aquesta
administració única, de la qual és profeta el Sr. Fraga, entre
molts d'altres tractadistes, i que crec que hauria de ser un
avanç positiu de cap a la racionalitat administrativa i
burocràtica de l'Estat espanyol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que la
intervención del Sr. Alorda es una intervención, en fin, con
mucho énfasis, pero desde luego con poco acierto, con muy
poco acierto porque, diga lo que diga, modifica en lo que
propone la Constitución. Y, claro, desde su mentalidad
seguramente lo ve bien, pero nosotros pensamos que no se
puede modificar la Constitución por vía del Estatuto, porque
aquí esto es obligar al Estado a transferir; y esa facultad de
obligación no está en la Constitución. El Estado podrá o no
podrá, y entonces el Sr. Alorda dice que el Estado
transferirá. Por otra parte, el Estado es una cosa y las Cortes
son otras. Yo creo que no podemos confundir, usted no debe
confundir, y seguramente no lo hace, el Estado con las
Cortes. Por tanto, por mucho que las Cortes aprobasen esto,
bueno, que las dudas son muchísimas, como digo, porque
está clarísimo, nos parece a nosotros que es una
modificación de la Constitución, que aquí se quiera tener
facultades de sanidad exterior, de marina mercante, incluso
el abanderamiento, yo no sé con qué bandera, no sé si con
la bandera de la Comunidad o con la bandera del Estado;
pero esto son competencias exclusivas del Estado, que no se
pueden violentar, y que no se pueden proponer
modificaciones por esta vía, que nos parecen claramente
inconstitucionales. Gracias, Sr. Presidente.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat, passarem a la votació de
l'esmena 343.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

4 a favor, 13 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada l'esmena 343. Passam a la
votació de l'article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

14 a favor, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 16.

A l'article 17 es mantenen les esmenes següents: La 426/98,
del Grup Mixt, i la 500/98, també del Grup Mixt. Per fer-ne la
defensa, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l'esmena 242/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

242, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

242, a l'article 17.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Efectivament. Moltes gràcies, Sr. President. En
definitiva aquesta esmena el que fa és integrar les
referències a la policia autonòmica de la Comunitat
Autònoma, substituint el que seria l'actual article 17, i
també el que seria l'apartat primer de l'article 12. És... Ai,
m'he equivocat. Deman disculpes.

Efectivament, no té a veure amb la policia autonòmica,
té a veure amb la participació de la Comunitat Autònoma en
els tractats i convenis internacionals i en les negociacions
que es refereixin a aquests tractats i convenis per part de la
Comunitat Autònoma. Aquesta és una qüestió que des del
nostre punt de vista cobra una particular importància, des
del moment que en el marc de la Unió Europea assistim a
una progressiva transferència de competències i una
progressiva transferència de polítiques i d'intervencions
administratives des de l'Estat cap a institucions de caràcter
supraestatal, mitjançant naturalment els oportuns tractats i
convenis internacionals. Des del nostre punt de vista les
comunitats autònomes, i en tot cas les Illes Balears, han de
tenir una participació molt activa en totes aquestes
qüestions. La nostra concepció de la Unió Europea és d'una
Europa de les regions, on aquesta participació estigui
garantida; així ho tenen recollit altres comunitats autònomes
de l'Estat, de fet aquest article és bastant semblant al que
figura a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i pensam que
és la manera correcta com aquesta qüestió ha de ser
recollida a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sí, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Per una qüestió d'ordre, perquè crec que no ho tenim
ordenat de la mateixa manera. Hi ha quatre esmenes, del
Grup d'Esquerra Unida, Mixt, Socialista i PSM, que
realment són un nou article. Per tant, no són a l'article 17,
sinó que són propostes d'afegir un nou article sobre els
convenis internacionals. Per tant, creim que estam mesclant
aquestes esmenes amb l'article 17, al qual, em pens, no hi ha
més que una esmena del Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. A mi, el seguiment que em donen de
la casa, contempla aquestes esmenes que he nomenat,a
l'article 17, i llavors hi ha diverses esmenes més, a un article
17 bis. Sr. Lletrat, per favor, aclareixi aquesta qüestió a la
Mesa.



EL SR. LLETRAT:

Per tant, la 426, la 500, s'ha d'estudiar únicament i
exclusivament dins el 17. Mentre que la resta, tant la 426, com
la 342, 344 i 309 serien a un 17 bis nou, que no seria el bis, sinó
que seria..., el que li vulguem dir, perquè en aquest cas està...
D'acord.

(Remor de veus).

No, porque el 17 bis tiene otra. Es otro. Es otro conjunto de
enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en aquests moments, jo, quant a debat, continuaria amb
la defensa d'aquestes esmenes, i votaríem separadament la 500,
del grup Mixt, a l'article 17 específic, i la d'aquest nou article 17
tri, que es proposaria en virtut de les esmenes 426, 242 i 344 i
309.

Per fer la defensa de l'esmena 344/98, del grup parlamentari
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Creim que és imprescindible millorar
el contingut de l'actual article 17. Tal i com quedàrem en
ponència, tal com s'ha explicat, seria amb un nou article.
Nosaltres, inicialment, ho fèiem allargant el mateix 17, però, en
tot cas, és important millorar la redacció de les competències en
matèria internacional de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

D'entrada és evident que la matèria internacional pròpiament
dita és una competència exclusiva de l'Estat, però això no pot
suposar que, a través de competència internacional, es sostreguin
i se superposin, per tant, competències cedides ja en exclusiva a
les Illes Balears, a l'estat autonòmic -diguem-ne- per recuperar-
les l'Estat d'una manera espúria. Per tant, entenem que és
important fer aquesta sèrie de matisacions que proposam aquí.

En primer lloc, que el Govern Balear, o les institucions
autonòmiques siguin consultades quan l'Estat estigui tramitant
tant legislació com, sobretot, tractats internacionals que puguin
afectar matèries exclusives de les Illes Balears. Creim que és
l'única manera de ser respectuosos amb aquesta exclusivitat, és
el fet que l'Estat no pugui transaccionar sobre matèries ja
transferides a les comunitats autònomes sense, com a mínim,
consultar-les.

Per altra banda, també demanam que la Comunitat Autònoma
pugui demanar a l'Estat que faci aquests tractats internacionals
en matèries que li puguin resultar d'interès, especialment es
demana per la seva condició d'insularitat o pel foment de la
llengua catalana que, evidentment, es parla a territoris externs a
l'Estat espanyol, però es pot fer extensiu, i així ho fa la nostra
esmena, a moltes altres matèries que poden ser d'interès de la
Comunitat Autònoma que, com que no podrà signar tractats
internacionals, ha de tenir una fórmula per demanar a l'Estat que
aquells els firmi.

Per últim, s'ha de garantir, en la mateixa línia anterior,
que l'execució del tractat internacional la faci
l'administració autonòmica. Això s'està fent en part sí i en
part no i, com a mínim, no està ben aclarit legalment. Hi ha
una línia doctrinal molt clara sobre el principi de
subsidiarietat, que, per exemple, estableix que els tractats
internacionals o les directives europees sobre agricultura els
ha d'aplicar l'administració competent en matèria
d'agricultura. Però no hi ha dubte que el Ministeri recupera,
a través de competència o de matèria internacional, moltes
atribucions que, estatutàriament i, per tant, dins el
repartiment de competències que té l'Estat, haurien d'estar
en mans de les comunitats autònomes. Per tant, es demana
que l'execució material de la normativa estigui en mans de
l'administració autonòmica.

Confiam que aquest sentiment nacionalista incipient de
la setmana passada, o d'aquesta setmana, del Govern Balear
i del PP, augmenti, perquè avui hem vist que el PP estatal
estaria disposat a sentir les comunitats autònomes en
matèries de la Unió Europea, i que la sensibilitat del PP
balear, expressada pel Ministre Sr. Matutes, és contrària a
aquesta mesura. Creim que això s'hauria de matisar i, com
a mínim, des de l'Estatut d'Autonomia, on nosaltres deim
quin és el poder que volem tenir, estaria molt bé que
s'establís que volem escoltar les comunitats autònomes o
que, com a mínim, les Illes Balears volen ser escoltades,
abans que es prenguin mesures en matèria del seu interès, i
no en parlem si són de la seva competència exclusiva.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en torn a favor o en
contra? El Sr. Triay té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Defensaria la nostra esmena,
perquè són pràcticament iguales.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Per tant, defensaré l'esmena 309,
i això serveix, a la vegada, de fixació de posició respecte de
les d'Esquerra Unida, grup Mixt i PSM.



Bé, defensam que hi hagi un nou article en relació al tema de
les relacions internacionals en el que afecten les Illes Balears,
que es resumeix en tres punts. La Comunitat Autònoma de les
Illes Balears serà informada quan es negociïn tractats i convenis
internacionals pel que pugui significar per a les Illes Balears, i
emetran un informe sobre el seu parer. La Comunitat Autònoma
de les Illes Balears podrà sol•licitar del Govern que iniciï tractats
o convenis internacionals en matèries d'interès per a les Illes
Balears. El tercer punt és, efectivament, el relacionat amb els
òrgans i les associacions comunitàries europees en el sentit que
les Illes Balears formin part de la delegació espanyola quan es
negociïn qüestions que afectin els interessos directes de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, la
incorporación de España a la Unión Europea comporta cesión de
soberanía del Estado español en beneficio de la Comunidad, y
esto ocasiona problemas con respecto a competencias que son
transferidas. Pero hay una voluntad que se viene manifestando,
creo que a raíz del año 88, cuando se crea una forma incipiente,
si bien sin ningún soporte legal, una comisión para asuntos
relacionados con la Unión Europea.

Según los acuerdos autonómicos del año 92, que han sido tan
criticados, y de acuerdo con el pacto de gobernabilidad y de
investidura, en primer lugar, del Partido Popular con
Convergència i Unió, uno de los apartados hace específico
recuerdo de estos acuerdos. Por eso, hay una ley que regula la
conferencia sectorial para asuntos europeos, en la que participan
los consejeros autonómicos para tener parte, para dar lugar a que
se conforme la voluntad del Estado ante determinadas
cuestiones. Esto es un hecho, y nadie lo puede negar, y así se
viene haciendo en la conferencia sectorial si ésta se convoca para
asuntos que son de interés.

Es más, ya hay la voluntad del gobierno que esta
multilateralidad que se expresa entre el Estado y las
comunidades autónomas también tenga algunos aspectos
bilaterales como pasa, por ejemplo, con una comisión que hay en
el País Vasco que, de forma bilateral, trata también asuntos con
el Estado, y que se puede extender a otras comunidades. Incluso,
todo lo que se está diciendo aquí tendrá un aspecto de decreto -
no sé que rango le deberán dar- pero las comunidades autónomas
participen no sólo en la conformación de la voluntad, sino
también en las delegaciones. Esto es tener conocimiento de que
es una realidad y de que próximamente estará arreglado. Por
tanto, aquí pedimos una cosa que ya está y, en consecuencia, no
nos parece que deba llegar a ese detalle, porque esos aspectos
son más bien propios de un reglamento. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Intervencions en torn de rèplica? Sr.
Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, la veritat és que jo estic una mica estorat
de la intervenció del representant del Partit Popular. Estam
en una comissió que debat l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears; debatem l'instrument jurídic que reconeix el poder
polític d'aquesta comunitat autònoma. Davant això, a mi no
em serveix de res ni que em parlin de pactes autonòmics del
92, ni de conferències sectorials, ni pactes d'investidura, ni
decrets, ni reglaments, ni qüestions de la conjuntura política.
Parlam de si aquesta comunitat autònoma tendrà reconegut,
en el seu estatut, el dret polític a participar, a ser informada,
a tenir una participació activa en tot el procés de conveni i
de firma de tractats i de convenis internacionals que
l'afectin, i això ha d'estar absolutament per damunt dels
pactes d'investidura, dels pactes del 92 i del no sé què. Això
és una cosa que hem de tenir reconeguda i que, després,
s'instrumentarà conjunturalment en cada moment polític a
l'Estat de la manera que sigui oportuna. 

Però parlam d'això: si el nostre estatut d'autonomia ha de
reconèixer o no ha de reconèixer aquest dret i, per tant,
lògicament, voler suplantar o voler substituir el
reconeixement d'aquest dret per una sèrie
d'instrumentacions conjunturals que pugui fer un govern en
funció d'uns pactes igualment efímers i conjunturals, amb
una força política ics, la veritat és que em sembla un
desgavell. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també està bastant
despistat, a part d'estar desolat per la defensa que es fa de
l'autogovern pel Partit Popular, però despistat, fins i tot,
perquè Madrid ens mata o Madrid és tan generós que no
important ni tan sols posar damunt els nostres estatuts cap
mena de garantia perquè tot sol resulta que ens dóna de més,
gairebé?, que dóna més del que els partits nacionalistes
proposam a la reforma d'Estatut i, per tant, no cal posar-ho
a l'Estatut? 

Nosaltres insistim: des de l'any 88 hi ha realment
moviments, doctrinalment molt anteriors, reivindicacions
molt anteriors, però, en qualsevol cas, aquesta voluntat té
forats; el Sr. Matutes avui opinava que el procés de
participació de les comunitats autònomes dins les decisions
europees pot restar eficàcia i que s'ha de ser molt caut en
aquest sentit. Però és que nosaltres, el que demanam en
aquesta esmena, no és que, si vol, l'Estat ens faci un favor,
és que volem tenir dret a ser escoltats en les competències
exclusives, i per tenir dret hi ha d'haver articles que ho
diguin i volem, en aquest cas, que sigui dins una norma com
a mínim de caràcter (...) com té, mínimament, l'Estatut
d'Autonomia perquè al cap i a la fi l'aproven les Corts
Generals, únicament i totes soles les Corts Generals -per
tant és una llei orgànica de l'Estat- però, en qualsevol cas, té
un element (...), mínim, no és una constitució federal, però,
com a mínim té un element (...). Nosaltres hi volem tenir
dret i volem, per això, que aquí hi sigui.



I el darrer element, per no allargar-nos, de dubte: per què els
canaris tenen un article absolutament semblant, l'article 38,
establert a la seva darrera reforma aprovada el desembre de l'any
96, on es diu aproximadament el que aquí es diu i que, en
qualsevol cas, si el problema fos de redacció ja ens aniria bé la
redacció de l'Estatut canari?, per què el Partit Popular de les Illes
Balears no pot donar suport a aquesta reivindicació?; si és perquè
ja està, com que és sobrer i en ares en aquest consens i en ares a
mostrar que realment aquesta voluntat vol que perduri a través
d'un estatut, no hi ha cap dificultat en posar-ho; la dificultat és:
i si no necessitam convergència, potser aquesta voluntat es
trenca, com va estar trencada durant molt de temps, que un altre
partit no havia de menester convergència. 

La veritat és que des del nostre grup alenam quan, almanco
a nivell autonòmic, es necessita qualque grup nacionalista, però
ens agradaria que l'autogovern de les Illes Balears no depengués,
sobretot, de grups nacionalistes d'altres indrets, sinó que
depengués d'allò que havíem establert a la nostra màxima norma
institucional que és l'Estatut d'Autonomia. Per això demanam
que hi hagi aquest article 17 com tenen els altres o com tenen
d'altres i, per tant, demanam que es doni suport a aquesta
esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Jaén, en contrarèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que de lo que hay
que estar sorprendido es del desconocimiento de algunos
portavoces como el de Izquierda Unida, que habla yo creo que
sin tener conocimiento de lo que habla: la única voluntad expresa
del Partido Popular, regulada por una ley de una conferencia
sectorial para asuntos europeos la ha hecho el Partido Popular;
la ha hecho el Partido Popular, y ahí participan todos los
consejeros de las comunidades autónomas para conformar la
voluntad del Estado como dice su artículo primero. Por tanto no
vea aquí otra cosa, nada más que una realidad, y esa realidad
pues incluso se quiere negar. 

Esta comunidad autónoma tiene facultad para proponer
tratados y convenios internacionales, y he añadido más: que hay
la voluntad de estudio de que incluso en esas negociaciones
puedan asistir -en la delegación que tenga que ir para asuntos
determinados- consejeros de comunidades autónomas u otras
personas que les representen. Nos parece que en este momento
esto es inadecuado y que esa regulación ya está en marcha, pero
no se diga que aquí no participamos en asuntos europeos porque,
cuando hay temas de agricultura de esta comunidad autónoma,
que tiene competencias, la voluntad del Estado, que es el único
representante ante la Unión Europea, salvo que usted quiera aquí
que en España haya 17 estados, la voluntad federal no es la
nuestra, pues entonces se va por otro camino. 

En consecuencia nos parece que la enmienda es innecesaria,
y no se diga ni Madrid, ni Baleares, ni se diga nada porque
eso son historias y humos que se echan para despistar otras
cosas. La única voluntad expresa y real es que el Partido
Popular ha regulado por una ley esta cuestión, y tuvo el
apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso y en el
Senado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem ara a votar l'esmena 500/98, del Grup
Parlamentari Mixt, a l'article 17 tal com ve redactat.

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 aquesta esmena.

Votarem ara l'article 17.

EL SR. LLETRAT:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Article 17.

Vots a favor de l'article 17?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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



EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 17.

Ara votarem aquest conjunt d'esmenes que postulaven la
creació d'un nou article 17, que seria 17 tri, i les votarem
conjuntament, en bloc, si no hi ha inconvenient per part dels
distints grups parlamentaris. Serien les esmenes 426 del Grup
Mixt, 242 del Grup d'Esquerra Unida, 344 del Grup
Nacionalista-PSM i 309 del Grup Parlamentari Socialista.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per advertir que, en qualsevol
cas, aquest article hauria d'anar immediatament després del 17,
no després del 17 bis. Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, si em permeteu...

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, en el cas que aquestes esmenes quedassin aprovades,
el 17 bis passaria a 17 tri i aquest passaria a 17 bis.

Passam a votar aquestes esmenes, 426, 242, 344 i 309.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara a l'article 17 bis, al qual es mantenen les esmenes,
en primer lloc, 427/98 del Grup Mixt, Sra. Munar, i 501/98 del
Grup Mixt, en aquest cas del Sr. Balanzat. Per fer-ne la defensa
té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Bé, la 501 del Sr. Balanzat és una
esmena de supressió de l'article 17 bis, i la 427 de la Sra. Munar
és una esmena crec que ja debatuda, que és la possibilitat de
creació de policia autònoma, i crec que queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en torn a favor o en
contra d'aquestes esmenes? No hi ha intervencions.

Passam al debat de l'esmena 226 d'Esquerra Unida. Per
fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des de la meva general
ignorància sobre els temes que es tracten en aquesta
comissió, em permet defensar aquesta esmena, que el que
pretén és evitar un article 17 bis amb unes certes
connotacions jo diria que ridícules o esperpèntiques per a la
nostra comunitat, que és aquesta transferència a la
Comunitat Autònoma d'una unitat del Cos Nacional de
Policia perquè ens guardi els edificis de la Comunitat
Autònoma, i substituir-la per una cosa de veres que és una
policia autonòmica. 

Ho hem dit moltes vegades: les competències en matèria
de seguretat ciutadana i d'ordre públic són competències
molt sensibles per als ciutadans, són competències
políticament molt importants i que no tenen per què
respondre -i ho veim dins l'organització d'aquestes qüestions
dins les societats desenvolupades- a cap tipus d'esquema de
caràcter centralista pel qual el tema de la policia hagi de ser
una competència exclusiva de l'Estat. Hi ha models on, fins
i tot, els municipis tenen òrgans de policia molt més potents
i amb moltes més competències i amb una activitat molt
més ampla com les que, per exemple, tenen les policies
dependents dels municipis a l'Estat espanyol, i en aquest
sentit pensam que les comunitats autònomes tenguin una
policia pròpia i, més enllà d'això, ho vull dir amb tota
claredat, amb l'objectiu polític que les comunitats
autònomes tenguin, en definitiva, la major part de la
competència en seguretat ciutadana, pensam que respon a
una idea moderna de la qüestió i, en tot cas, a una idea
autonomista de la qüestió. La transferència d'una unitat del
cos de policia per vigilar els nostres edificis és senzillament
una ridiculesa que, en qualsevol cas, seria millor llevar que
no deixar en els seus actuals termes. 

Per acabar vull explicar que, com deia a la meva
intervenció anterior pensant que parlàvem d'aquesta esmena,
que efectivament, la manera com es recull la policia
autonòmica en aquesta esmena 226 i la intervenció de la
Comunitat Autònoma en els casos d'excepcionalitat que la
mateixa Constitució preveu, és similar a la que hi ha a altres
comunitats de l'Estat espanyol i en els seus estatuts
d'autonomia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Intervencions en torn a favor o en
contra? Sí, Sr. Triay, té la paraula. Havia entès...



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No, és una altra esmena al mateix article.

EL SR. PRESIDENT:

Durem el debat tal com l'han proposat els serveis tècnics de
la casa. En conseqüència hem fet en primer lloc el debat de les
esmenes 427 i 501 del Grup Mixt; ara estam en el debat de
l'esmena 226 del Grup d'Esquerra Unida; llavors votarem
aquestes esmenes que hem debatut i començarem un altre pic pel
debat de l'esmena 345 del Grup Nacionalista-PSM; és la proposta
que em fan els serveis tècnics de la casa i entenc que és una
proposta parlada en ponència i que els portaveus hi estan d'acord.

És a dir, ara, en relació a l'esmena 226 d'Esquerra Unida, hi
ha qualque intervenció en torn a favor o en contra? Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No es podrien unificar una mica els debats per tal de debatre
en un sol torn totes les esmenes i fer les votacions juntes a cada
article?

EL SR. LLETRAT:

Si em permeteu, només un aclariment.

EL SR. PRESIDENT:

Si, a veure, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Aquestes dues esmenes són de supressió de l'article; hem
agrupat les de supressió de l'article i després les que postulen un
text alternatiu. És a dir, l'esmena 17 bis del Grup Socialista és
supressió de l'article 17 bis; l'esmena 501 del Grup Mixt és
supressió de tot l'article; l'esmena 345 del PSM és de supressió
el 17 bis, en aquest cas, ja que estava vista en el 10.14. I després
hi ha el text alternatiu...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Lletrat, un moment. Tal volta una proposta
podria ser, si entenc el sentit dels portaveus, que a cada article es
fer un debat conjunt de totes les esmenes i llavors es votin per
separat les que facin falta?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

En casos especials, crec que aquest podria ser el debat tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Idò en els casos especials facin l'observació en el
moment de començar el debat de les esmenes corresponents
als articles, i aquesta mesa, si no té indicació en contra,
donarà la paraula a cada grup parlamentari per a les
esmenes que tengui al corresponent article, i la votació es
farà llavors per separat, les que es demanin per separat. Ho
farem així, Sr. Lletrat.

En conseqüència, per defensar l'esmena... No, Sr. Jaén;
farà una intervenció en torn a favor o en contra en bloc a les
esmenes d'aquest article 17. Ara, per fer la defensa de
l'esmena 345 del Grup Nacionalista-PSM, té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament el nostre grup,
l'esmena de possibilitat de policia pròpia, la té a l'article 12
i, en aquest moment, el que feim és demanar la supressió de
l'article 17 bis, en primer lloc per coherència, ja que
nosaltres havíem incorporat una veritable policia pròpia i no
just una unitat d'edificis; la veritat és que si no haguéssim
fet aquesta proposta també estaríem temptats de demanar la
supressió ben igual, perquè una unitat per protegir els
edificis autonòmics ho trobam un escarni a l'autonomia, és
una cosa tan ridícula haver de tenir només una unitat
adscrita per defensar els edificis, ni tan sols les persones,
quan sabem que requereixen de bastant protecció policial,
sinó tan sols els edificis, creim que no té prou empena com
per figurar en un estatut d'autonomia. 

El que nosaltres consideram és que hi ha d'haver una
policia pròpia, la defensa la férem a l'article 12, així es va
pactar l'any 91 en aquesta cambra sense cap vot en contra,
així ho tenen a Catalunya i en el País Basc i ho tenen des de
fa no res, fa dos anys, a Canàries, i aquest és el redactat que
nosaltres hem aportat a la nostra esmena. Creim que és
important que no es passi de la policia local, municipal, de
més de 8.000 policies locals, a una policia ja central, estatal,
i després, evidentment, a una Interpol, sinó que és bo, és
adequat el territori, no en parlem tractant-se d'illes, d'un
abast d'una policia insular autonòmica. 

Això no hauria de perjudicar en absolut tota la
col•laboració de cossos i forces de seguretat, que hauria
d'existir; d'entrada s'unificarien; ja en aquest moment sabem
que hi ha alguns problemes de coordinació entre els distints
cossos i forces de seguretat estatals; creim que aquest esforç
d'unificació seria positiu, i és cap a aquí que hem d'avançar.
Volem tenir una administració autonòmica única que sigui
la que doni servei a totes les necessitats de la població,
coordinada absolutament a nivell d'Interpol i a nivell de
totes les necessitats que calguin amb altres territoris, com
s'escau a totes les forces de seguretat, però que estigui
centrada i que pugui operar dins el propi país. Moltes
gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per fer la defensa de l'esmena 310 del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquesta esmena nosaltres
demanam la supressió del text que ve de la ponència que, com ha
dit el portaveu del Grup Nacionalista-PSM, proposa que la
Comunitat Autònoma podrà convenir amb l'Estat l'adscripció
d'una unitat de policia nacional per fer la vigilància i protecció
dels edificis i de les seves instal•lacions. Nosaltres creim que
això no ha d'estar a l'Estatut, que la possibilitat de fer un conveni
no té nivell estatutari, que és una acció bilateral que sempre es
podrà acordar i que, per tant, no es correspon al tipus de
decisions i de voluntats que s'expressen a l'Estatut. 

Deim això tenint en compte que el nostre discurs no va en els
sentits que s'han fet anteriorment, perquè nosaltres no defensam
que hi hagi una policia autonòmica, creim que no és el moment
d'una decisió d'aquest tipus, però, a la vegada, tampoc no creim
que això es pugui solucionar o pal•liar mitjançant aquest article;
a pesar que altres estatuts d'altres comunitats autònomes l'han
posat, nosaltres creim que no és un article convenient i per això
demanam la supressió.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular diré que vamos a votar a favor de las
enmiendas que proponen la supresión del actual artículo 18, del
informe de la ponencia que figura con el artículo 18, y vamos a
votar en contra por las razones que ya hemos dicho en otros
momentos de todas aquellas enmiendas que proponen una policía
autonómica en las Islas Baleares, por razones sobradamente
conocidas. Es decir, que votaremos a favor de la 310 del Grupo
Parlamentario Socialista, de la 345, si bien discrepamos del
fondo porque ya está en el artículo 10.14 como se dice en la
enmienda, y creo que hay alguna más..., la 501 del Grupo
Parlamentario Mixto y, en consecuencia, solicitamos dos
votaciones: en un acto las de la supresión y en el otro acto las
siguientes. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha intervencions en torn de rèplica? Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, en primer lloc, parlamentar que es consumi aquesta
oposició i aquest pas enrere respecte a l'Estatut del 91 i
respecte a les autonomies de primera, les autonomies del
151 o les autonomies que hi han arribat, com és renegar
d'una policia pròpia, en primer lloc. En segon lloc, el nostre
grup, i com m'havia advertit en altres ocasions tractant-se
d'articles lligats, retirarà la seva esmena; la retiram perquè,
com diu a la seva literalitat, diu que se suprimeixi perquè ja
està al 10.14, és a dir, la nostra és una esmena de relació
perquè tenim un text alternatiu en una altra banda; tractant-
se d'un text que no ha estat acceptat, entenem que ja que ha
de triomfar, com a mínim que no ho faci d'una manera
estranya. 

El nostre grup hem comentat que per ventura també
l'hauríem presentada -això no ho sé perquè no tenc en
aquests moments els òrgans del partit reunits al respecte-
però davant el dubte de si seria competent la Comunitat
Autònoma per tenir policia adscrita per a vigilància
d'edificis si no té una competència reconeguda a l'Estatut o,
com a mínim, transferida per llei orgànica, creim que davant
el dubte, que en aquest moment no puc resoldre, preferim
retirar l'esmena. No crec que sigui tan clar que amb un
conveni es pugui, sense cobertura, com a mínim, de
transferència de llei orgànica o cobertura estatutària, atribuir
competències a policia que permetin activitat sancionadora
i permeti activitat de tota mena en qualsevol tema sense
tenir una cobertura, ja dic, d'un abast constitucional, o llei
orgànica del 150 o estatut d'autonomia.

Davant aquest dubte i malgrat el migrat que suposaria
aquest 17 bis, el nostre grup retira la seva esmena perquè el
motiu no té sentit, tal i com ara es votarà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Bé, passarem a la votació d'aquestes
esmenes i votarem conjuntament, en primer lloc, la 427 del
Grup Parlamentari Mixt i la 226 d'Esquerra Unida. Aquestes
dues entenc que es poden votar conjuntament.

Vots a favor d'aquestes dues esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 13.



EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

I ara votarem conjuntament la 310 del Grup Parlamentari
Socialista i la 501 del Grup Parlamentari Mixt; la 345 a aquest
article del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM ha estat retirada.
Votació, idò, de la 310 i la 501.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 15; en contra, cap; abstencions, 2.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó, Sr. President. Demanaríem que es repetís la votació
que en hem errat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes 310 del Grup Socialista i 501 del
Grup Parlamentari Mixt. La 345 del Grup Nacionalista està
retirada.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, cap; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queden aprovades les esmenes 310 del
Grup Parlamentari Socialista i 501 del Grup Parlamentari Mixt.

Passarem ara...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President. Com a conseqüència de la votació d'aquesta
esmena queda sense contingut l'article 17 bis.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament. No procedeix, idò, fer la votació de
l'article 17 bis una vegada aprovades aquestes dues esmenes
del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Mixt.

Per a la creació d'un nou article s'ha presentat l'esmena
346 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 tan sols per garantir el
coneixement del país i de les llengües oficials per part del
delegat del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para votar en contra, porque la
enmienda no hace otra cosa que, siempre en el espíritu tan
invasor de competencias del Estado, de cambiar la
LOFAGE; la ley orgánica que regula el funcionamiento de
la Administración General del Estado es aquí modificada
por una enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista-
PSM y claro, nosotros debemos decir que, como votamos a
favor de esa ley orgánica en las Cortes Generales, pues no
podemos votar a favor de lo contrario que dice aquí.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Quin atemptat, que acabam de
cometre! Ja m'ha atribuït el Sr. Jaén una intervenció
realment extraordinària, perquè diu: "el Sr. Alorda diu això
i l'Estat diu el contrari". Alerta; aquesta proposta que
nosaltres duim és una proposta de llei orgànica; serà, si
s'aprova, l'Estat, les Corts Generals les que diran això; no ho
diu el Grup Nacionalista, el Grup Nacionalista és el que
proposa ara que s'incorpori un text legal; si ho arriba a
publicar algú al BOE, seran les Corts Generals, serà aquest
sacrosant Estat espanyol que és el que ha aprovat la Llei de
funció..., és a dir, és una llei ben igual que les altres i, per
tant, nosaltres el que demanam a través d'aquest estatut en
aquest moment és el que el Parlament de les Illes Balears
creu que ha de respectar l'Estat a l'hora d'intervenir a les
Illes Balears.



Nosaltres, en el nostre grup, trobam raonable que, si bé per
ventura haurien d'eliminar-se moltíssimes de les atribucions que
tenen els delegats del Govern o els governadors civils, figura
desapareguda que, efectivament, ha estat un avanç aquesta llei
que s'ha fet, però una llei que demà al matí n'hi pot haver una
altra, naturalment. Per tant, el que nosaltres trobam és que hauria
de quedar constreta, hauria de quedar prohibida la possibilitat
d'un delegat del Govern que no conegui les dues llengües
oficials. Creim que això no repugna cap autonomista
mínimament raonable, no són exigències extraordinàries i, en
qualsevol cas, seria una autolimitació que es posaria l'Estat a
través d'una llei pròpia de l'Estat. 

Record al Sr. Jaén Palacios que, a diferència de l'immensa
majoria dels estats federals, com no ho és l'Estat espanyol, com
a vostè li agrada recordar, les constitucions federals desaproven
els parlaments federals, però aquí no: la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia, l'aproven les Corts Generals i, per tant, és una carta
atorgada. En conseqüència, no passi gens d'ànsia que no es lleva
cap mena d'atribució a l'Estat, perquè és ell mateix que aprova la
llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Bien, mire usted, Sr. Alorda, yo no he personalizado la
enmienda; creo recordar que he dicho "la enmienda del PSM" y
usted se ha descubierto que es su enmienda; pues muy bien, si
usted la acepta como suya personal, he dicho que la enmienda es
del PSM. 

¿Quien tiene la competencia para nombrar los delegados del
Gobierno? Esa competencia es una facultad del Gobierno de la
Nación porque lo dice una ley orgánica, no es una ley ordinaria,
y usted aquí pone un requisito, usted propone un requisito, que
el Parlamento de las Islas Baleares dice que no, porque la
mayoría dice que no. Pero, ¿por qué dice que no?, pues porque
usted lo que hace, lo que propone su grupo es modificar desde
aquí, que no hay competencias para eso, a quien tiene la
atribución para eso y, en consecuencia, usted que es tan
respetuoso, como somos todos, de las competencias de cada uno
-los consejos insulares sus competencias, el Gobierno sus
competencias- pues respetemos las competencias de los demás.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de l'esmena 346.

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 l'esmena 346.

A l'article 18, no inclòs dins la proposta de reforma, s'hi
mantenen les esmenes següents: La 251/98, d'Esquerra
Unida, i la 347/98, del Grup Nacionalista-PSM.

Per fer la defensa de la 251, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Defens aquesta esmena ja
amb una major confiança que l'anterior, perquè ara ja he
descobert que la ignorància no era d'aquest grup, sinó que la
ignorància sobre les lleis, el seu rang i el seu significat és en
el portaveu d'un altre grup d'aquesta comissió. Per tant, des
d'aquesta major confiança, defens aquesta esmena 251, que
fa referència a l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia, i que ve
a significar la inclusió dels consells insulars, d'una manera
clara, dins l'organització institucional de la Comunitat
Autònoma, cosa que queda expressada de manera molt
ambigua en l'actual redactat, des del moment que se'ls
exclou a l'apartat primer de l'article de l'enumeració
d'institucions que formen part d'aquesta organització
institucional, però, no obstant això, a l'apartat segon
d'aquest article sí que s'hi fa referència als consells insulars,
els quals no només s'inclouen dins aquest apartat primer,
sinó que es diu taxativament a l'apartat segon de l'esmena
que els correspon el govern, l'administració i la
representació respectiva de les illes que componen la nostra
comunitat autònoma.

En definitiva, des del nostre punt de vista és ressaltar
d'una banda aquest caràcter d'òrgan de govern i
representació que tenen els consells insulars i ressaltar el
seu caràcter de peça fonamental dins l'organització
autonòmica de la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Alorda, per defensar la seva
esmena, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Faré les dues coses, si li sembla
bé, prendre posició respecte d'Esquerra Unida i defensar la
nostra esmena.



A la nostra esmena, tan sols s'hi incideix que també és
competència o correspon als consells insulars el govern,
l'administració i la representació, perquè en aquest moment
l'article 18 només parla de govern i d'administració, i no de la
representació. Creim que és important que quedi clar que els
consells insulars són qui representa cada una de les illes.

Respecte de l'esmena d'Esquerra Unida, nosaltres no hi
donarem suport, però ho voldríem explicar perquè, l'esperit que
l'anima, l'entenem i el compartim, és a dir, un paper principal i
preferent dels consells insulars dins l'organització o dins
l'entramat de competències de la Comunitat Autònoma, allò que
creim que no arregla, sinó que jo diria que embulla encara més
el repartiment competencial és introduir els consells insulars com
un element de l'organització institucional dins el punt primer de
l'article 18. Com que no sabem ben bé què significa, i, en tot cas,
creim que hi ha unes males interpretacions, com veurem en els
article 37, 38, 39 i les nostres esmenes del que realment és un
consell insular, no hi donarem suport. Pensam que el consell
insular té una altra organització institucional, que és Ple,
President i Comissió de Govern, perquè està establert així a una
altra llei, i que col•locar al mateix nivell Consell Insular que
President del Govern, que Parlament o Govern de les Illes
Balears és una confusió que res aporta a favor de l'autonomia i
de les competències dels consells insulars, podria ser que sí,
psicològicament, com podria ser al contrari, també podria
pensar-se que hi pot haver un control per part del President, que
hi pot haver un control per part del Govern o que hi pot haver un
control per part del Parlament, perquè formen part de la mateixa
organització, cosa que ens pareixeria inacceptable.

En qualsevol cas, davant aquesta situació, creim preferible la
redacció actual de l'article 18.1. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. He de dir que estam d'acord amb
l'esmena del Grup Nacionalista-PSM, en el sentit que, quan es
parli dels consells insulars, se'n digui que els correspon el
govern, l'administració i la representació. És una frase que
tornarem a trobar a l'article 37, però ja que aquí se n'agafa una
part, que és govern i administració, que s'afagi complerta, les tres
cames de la definició de consell insular respecte del seu territori.

I respecte de l'esmena d'Esquerra Unida, creim que introduir
els consells insulars dins aquest article, apartat primer, pot induir
a pensar que hi ha una relació jeràrquica entre les diverses
institucions que aquí se citen, i creim que queda millor resolt
amb un tractament separat i amb l'Estatut dels Consells Insulars.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, Anuncio que votaremos en
contra de las dos enmiendas; a la primera, por que no
estamos conformes con ese (...) que se propone, todos los
sitios van por la misma línea, todas las comunidades
autónomas, un presidente, un gobierno y un parlamento,
incluso en Canarias, y a la segunda, porque nos parece que
es obvio, es obvio que los consejos insulares ostentan el
gobierno, la administración y también la representación, es
obvio, como un alcalde ostenta la representación del
municipio y un presidente de diputación ostenta la
representación de la provincia, por tanto, no nos parece que
añada nada nuevo, pero, en fin, vamos a ver si en el pleno
a lo mejor reflexionamos y votamos a favor; de momento,
votaremos en contra de esa enmienda, que nos parece que
no tiene ningún calado especial ni añade nada nuevo, porque
lo obvio está bien marcado, que quien tiene el gobierno
tiene la representación, por tanto, si no fuera a sí, no sería
gobierno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Hi ha intervencions en torn de rèplica?
Sí, Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Tenc la temptació
d'enganxar-me a aquesta eventual reflexió amb vista al
plenari, però no vull entrar en debat.

Jo lament que no es doni suport a aquesta proposta
d'Esquerra Unida d'incloure els consells insulars dins
l'organització institucional de la Comunitat Autònoma.
Pensam que els recels que aquí es plantegen ho són sense
fonament en aquest moment, per dues raons, hi ha una
demostració teòrica i una demostració empírica.

L'empírica, en aquest moment no estan inclosos dins
aquest apartat i, no obstant això, tenim un estatut
d'autonomia que estableix tot tipus de tuteles i de controls
per part del Govern autònom respecte dels consells insulars,
i, de tot això que ha estat transferit als consells insulars, no
només se'ls en transfereix la gestió sense la capacitat
reglamentària, la qual cosa ja té un cert delicte, sinó que fins
i tot es parla taxativament a l'article 40 de l'Estatut de
mecanismes de control del Govern respecte de les
competències transferides als consells. Per tant, no posar els
consells en aquest apartat, de cap manera els salva d'aquests
mecanismes de control, i de la mateixa manera, incorporar-
los-hi, de cap manera implica la necessitat o la possibilitat
d'una relació de caràcter jeràrquic; formar part d'una
organització institucional no predetermina les relacions
entre les parts d'aquesta organització, per tant, de cap
manera implica una organització jeràrquica; òbviament, als
articles següents de l'Estatut, s'hi podrà establir una relació,
sinó de jerarquia, sí de control, per part del Govern, o es
podrà, com seria, evidentment, el parer polític d'Esquerra
Unida i, pel que han explicat, del PSM i del PSOE, no
establir aquests mecanismes de control.



En qualsevol cas, a nosaltres ens sembla molt important sortir
precisament d'aquest esquema que plantejava el Sr. Jaén
Palacios. Efectivament, a les comunitats autònomes,
habitualment, l'esquema és simplement Govern, Parlament, aquí,
nosaltres pensam que s'hi ha d'introduir el tema dels consells
insulars. Els consells insulars, des del nostre punt de vista, no
han de ser unes institucions de règim local que reben unes
competències autonòmiques, perquè així ho possibilitat l'Estatut,
sinó que han de formar part de la pròpia organització
institucional de la Comunitat Autònoma, i així queden més
reforçades, i òbviament, aquesta valoració del paper dels consells
insulars en aquest plànol ha d'anar acompanyada, naturalment,
d'una reforma de l'article 39, de l'article 40 i de tots aquells
articles que, des del nostre punt de vista, no enfoquen bé ni el
tema competencial, ni el tema financer, ni el tema de la
coordinació amb el Govern autonòmic, i tot el munt de qüestions
que, en definitiva, dibuixen la crítica i la gens favorable posició
en què es troben els consells insulars en l'actual moment de la
nostra autonomia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de lamentar també
que malgrat estigui tan clar,. que s'hi facin aportacions dels altres
grups i que tots coincidim amb afegir la paraula "representació"
quan es coincideix que és innòcua, quan realment això era el text
de l'any 91, pactat l'any 91, com una correcció d'aquest article
18.2, ens sap greu que el Partit Popular es negui a posar-hi la
paraula "representació", perquè així com si no hi hagués hagut
aquesta esmena, per ventura, realment, no era una esmena de
calat, tampoc no voler-la-hi introduir, la veritat és que crea una
petita suspicàcia; si l'any 91 s'havia posat dins la reforma
d'Estatut, tots els grups demanaren que hi estigués la paraula
"representació", no entenem..., el Grup Popular es nega a sumar-
se al consens sobre una cosa que, com dic, no qüestiona el seu
tarannà.

Respecte d'Esquerra Unida, molt ràpidament, creim que tot
el paper que hagin de desenvolupar els consells insulars, i que
nosaltres consideram que ha de ser principal dins l'entramat
administratiu i competencial del país, no queda condicionat per
la presència o no al 18.1, mentre que, com a mínim, és que ens
sentim més còmodes dins els esquemes del parlamentarisme
clàssic, coneixes bé el funcionament d'una assemblea que
controla un govern i d'un president; és un mecanisme
doctrinalment aclarit, en canvi, tractar els consells insulars dins
aquesta organització institucional pròpiament dita, com ho
podrien ser fins i tot els ajuntaments, malgrat després hi hagués
uns articles on se'ls fes jugar un altre paper, creim que no aporta
claredat. És cert que es podria entendre, ja dic, psicològicament,
que hagin de tenir aquest paper principal.

Nosaltres donarem suport a totes les esmenes dins
l'Estatut i segurament també a les propostes legislatives que
es facin en aquest sentit perquè, aquest paper, l'arribin a
tenir en la pràctica els consells insulars, però dins l'esquema
que els consells siguin un òrgan més, sense que se sàpiga
quin òrgan dels consells és aquest, perquè el consell també
té òrgans a dins. Per tant, això no queda prou aclarit amb
allò d' una administració, que no és ben bé un òrgan d'una
administració..., d'una organització institucional. Com a
mínim, ho trobam confús,i davant aquesta situació, ens
abstendrem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de rèplica, Sr. Jaén té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, aunque sólo sea de forma
distendida, porque, claro, las expresiones quedan en el
Diario de Sesiones de esta comisión, y conviene, al menos,
hacer una reflexión sobre ella.

Decía el Sr. Grosske que era un delito que no hubiese la
capacidad normativa en los consejos insulares, yo creo que
los diputados que estamos aprobando estas leyes aquí, sobre
todo los del Grupo Parlamentario Popular, estamos
convencidos, primero, que no tenemos voluntad de
delinquir; segundo, que no es ningún delito que, los
consejos insulares, que pueden tener esa capacidad
normativa, la Ley de transferencias no lo especifique.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem ara a la votació de l'esmena 251, del Grup
d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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



EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a la votació de l'esmena 347, del Grup Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 347.

A l'article 19, el Grup Parlamentari Mixt, hi manté l'esmena
502/98, del Sr. Balanzat. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque intervenció en relació amb aquesta esmena? Sí,
Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. He d'explicar que nosaltres no
tenim una oposició conceptual respecte de l'esmena que aquí es
planteja, és a dir, les qüestions de caràcter nominatiu o
denominatiu, com seria el cas d'aquesta referència als pobles de
les Illes Balears i Pitiüses, que mai no haurien de ser objecte
d'excesxsiu debat o d'excessiu problema, però en qualsevol cas
nosaltres hem fet l'opció, a tot el conjunt de l'articulat, l'opció
política global, de denominació de la nostra comunitat com Illes
Balears, i pensam que és més clar referir-se d'aquesta manera a
tots els articles de l'Estatut a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Qualque intervenció més de fixació de
posicions en relació amb aquesta esmena? No hi ha més
intervencions.

Passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 13 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, l'esmena 502.

Passam a la votació de l'article 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

15 a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 19.

A l'article 20, s'hi mantenen les esmenes 503/98 i
504/98, del Grup Parlamentari Mixt. Començarem per
aquestes. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, són també del Sr. Balanzat. Queden defensades amb
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmenes 252 i 253 a l'article 20, del Grup d'Esquerra
Unida. Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Són dues esmenes a
l'apartat 20.2. A la 252, en la qual a la vegada que es diu
que el Parlament és elegit per un període de quatre anys i
que el mandat dels diputats acaba als quatre anys de
l'elecció, s'hi fa una referència a la possibilitat de la
dissolució de la cambra, i en aquest sentit s'hi diu que el
mandat dels diputats acaba als quatre anys de l'elecció o el
dia de la dissolució de la cambra, la qual cosa ens sembla
molt correcta i molt coherent amb la proposta que més
endavant regulam, de dissolució del nostre parlament.



Quant al tema de l'apartat 20.3, el que fa referència al nombre
de diputats del Parlament, agafam una mica el model de la
Constitució, pel que fa al Congrés de Diputats, i a nivell de la
pròpia carta constitucional, en aquest cas de les Illes Balears,
fixam un ventall, una forquilla de nombre de diputats de la nostra
comunitat, que seria, com a mínim, els que hi ha actualment, i
com a màxim, 71. Comprenem que, en definitiva, aquesta
qüestió pot ser regulada per la Llei electoral, i en definitiva, el
nombre definitiu hauria de ser regulat en cada moment per la
Llei electoral, però que, en concordança, hi insistesc, amb un
model constitucional que nosaltres compartim, ens sembla bé
situar dins l'Estatut d'Autonomia un ventall possible quant al
nombre de diputats, i no deixar-ho exclusivament obert, amb
vista a les determinacions de la pròpia Llei electoral. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 348, del Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Creim que la seu sistemàtica més
adequada per a l'article que fa referència a la constitució del
Parlament hauria de ser aquest article 20, que és el pòrtic dels
articles que fan referència al Parlament i que, d'alguna manera,
és quan tracta sobre la constitució, per tant, duim aquí la redacció
idèntica que hi ha a l'article 30, és senzillament un canvi de seu
sistemàtica sense cap transcendència de contingut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Esmena 311, del Grup Socialista.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. La ostra esmena, jo crec que millora,
des del punt de vista de redacció, amb una certa cura
d'emmagriment, l'apartat tres de l'article 20, perquè hi ha una
expressió que no diu res, és que és absolutament innecessària;
per tant, proposam que l'article digui que una llei del Parlament
aprovada per majoria absoluta regularà el total de diputats que
l'han d'integrar, les circumscripcions electorals i el nombre de
diputats que han de correspondre elegir en cada una d'aquestes
i les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat que els afecti. Per
tant, aquesta esmena lleva aquesta expressió innecessària, buida,
i a la vegada es posiciona en contra d'altres esmenes que deixen
obert al propi Estatut el nombre de diputats, entre 59 i 71, que
creim que això és encetar un debat que està suficientment pactat
a nivell polític i que, en qualsevol cas, la llei del Parlament ho
podria fer, no necessita que l'Estatut li marqui ni mínims ni
màxims.

Quant a l'esmena del PSM, estam d'acord que aquest és el lloc
més adequat per dir quan s'ha de constituir el Parlament després
de les eleccions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. He de decir que vamos a votar
a favor de la enmienda 311, que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, me parece que perfecciona la
redacción que actualmente hay.

Tampoco tenemos inconveniente en la 348, si bien es
verdad que, como el Sr. Alorda ha manifestado, no añade
nada nuevo, ya figura así en el artículo 30 del Estatuto.
Nosotros queremos cambiar lo mínimo en los artículos,
pero, en fin, también comprendemos que el encuadre podría
ir mejor ahí. Por tanto, no haremos ninguna cuestión de
gabinete por este tema.

Las demás enmiendas, bien, ya se han definido en sus
términos, nosotros nos oponemos a las del Grupo Mixto por
razones de todos conocidas.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene una
enmienda que, si bien compartimos el contenido, como en
el tema de disolución de la cámara parece que se sustancia
una cierta oposición por parte de los grupos que no apoyan
al Gobierno, he creído entender que el Sr. Grosske apoya la
disolución del Parlamento. Cuando lleguemos a ese punto,
lo podremos discutir. Nosotros estamos planteando si
realmente hay que disolverlo, o no; hemos reconsiderado la
posición, y ya lo veremos en su momento, pero, en fin, no
cuadraría, si aprobásemos, con lo que después puede haber
en otro artículo, es decir, es verdad lo que hay ahí, no hay
inconveniente, eso es cierto, está en la Constitución
Española, y en fin, nos parece que la redacción es acertada,
pero no cuadraría después con los otros artículos que vienen
con posterioridad, por eso, votaremos en contra.

En definitiva, Sr. Presidente, haríamos una votación, si
les parece bien a sus señorías, de 252, 253, en un acto de
votación, juntamente con la 504 y la 503, y luego una
votación conjunta para la 311 y para la 348. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Estic content que per una vegada el Sr. Jaén
comparteixi qualque cosa que diu Esquerra Unida. De tota
manera, vull assenyalar una qüestió, i que consti que no té una
excessiva importància el tema, l'Estatut actual ja reconeix un
supòsit de dissolució de la cambra en cas de dificultat
insuperable per a la investidura del president de la Comunitat,
amb una sèrie de regulacions i de terminis, per tant, en aquest
moment, encara que sigui amb caràcter extraordinàriament
excepcional i per raons objectives que no es corresponen,
diguem-ne, amb la figura habitual de dissolució de la cambra per
part de l'executiu, sinó que seria un règim parlamentari
normalitzat, ja existeix una figura de dissolució que justificaria
la redacció que proposa Esquerra Unida.

En qualsevol cas, no em sembla substantiu el debat polític,
substantiu, lògicament, se substanciarà, valgui la redundància,
quan parlem d'aquesta altra figura de dissolució de la cambra, és
a dir, la dissolució del legislatiu per part de l'executiu, a la qual
Esquerra Unida dóna suport perquè volem que això se sembli el
més possible a un règim polític parlamentari normalitzat, i
lògicament, amb unes limitacions raonables i bastant menors que
les que es manegen en aquest moment en el projecte de llei.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sí, Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sólo una precisión, Sr. Presidente. Yo no coincido con
Izquierda Unida. Izquierda Unida y yo, y si me permite
personalizar, coincidimos con la Constitución, está recogido en
el texto de la Constitución, por tanto, hay que decir que hay que
hacer esta precisión. El texto nos parece acertado, he hecho antes
la reflexión, pero no es una coincidencia con Izquierda Unida, es
que ambos coincidimos con lo que dice la Constitución. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem a votar. Les votarem una per una, aquestes
esmenes.

Sí, Sr. Jaén, les votarem una per una, donat que el
posicionament de la resta de grups parlamentaris no coincideix
exactament amb el seu, és a dir, vostè havia demanat votació en
dos blocs però he pogut deduir que hi ha altres postures, en
conseqüència, crec que és millor que les votem una per una.

Esmena 503, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 503, del Grup Mixt.

Esmena 504.

Vots a favor?

El portaveu del Grup Mixt l'ha donada per defensada
amb els seus termes.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Bé, hi havia un escrit per canviar-
ne el text, i si no s'acceptava, quedava retirada.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, no está retirada, está rectificada en su
contenido por un escrito, el número 640/98, pero, retirada,
no lo está.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Exactament.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Fue modificada sustancialmente.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'esmena 504...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

(...) ponencia dice que está retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'esmena 504/98, del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Está retirada.



EL SR. LLETRAT:

Està dins l'informe de ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Que consta a l'informe de ponència, em fa l'observació el
lletrat.

Esmena 504/98, del Grup Parlamentari Mixt.

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 l'esmena 504.

Esmena 252, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Tornarem a procedir a la votació.

Esmena 252, del Grup d'Esquerra Unida.

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 252, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Esmena 253, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

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 l'esmena 253.

Esmena 348, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada per unanimitat.

Esmena 311, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada per unanimitat.

Passarem ara a la votació de l'article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 15; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 20.

A l'article 22, no s'hi han presentat esmenes. Aquest
article no anirà a la proposta de reforma, tota vegada que és
el mateix contingut que el publicat al BOE.

A l'article 23, s'hi mantenen esmenes.

Esmena 254, en primer lloc, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr.
Grosske. Esmena 254, a l'article 23.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. Aquesta esmena, Sr. President, fa referència a un dels
temes que malauradament s'han convertit en un dels temes
estrella del debat polític que ha acompanyat aquesta reforma
d'Estatut, des del punt de vista de manera absolutament
indeguda, i el que aquí es diu és simplement que els diputats
gaudiran d'un règim retributiu que s'establirà per llei del
Parlament, per tant, lògicament, elimina aquesta prohibició que
establia l'Estatut anterior, i actualment vigent, de percebre
quantitats fixes per part dels parlamentaris; en aquest sentit, què
pretén aquesta esmena?, en primer lloc, aquesta esmena permet
la possibilitat de tenir parlamentaris dedicats exclusivament a fer
parlamentarisme i, per tant, permetre que aquest parlament
funcioni millor, lògicament, el règim retributiu, la manera com
s'articuli, la quantitat de diputats que participin d'aquest règim
retributiu, evidentment, i les condicions serien fixats per llei,
però, lògicament, aquest parlament no pot renunciar, com hi
renuncia en aquest moment, a tenir dedicacions exclusives a la
tasca parlamentària, les quals són exigides per la bona tasca
legislativa i pel bon control del Govern de la Comunitat
Autònoma.

El que ve a dir també aquesta esmena, en el seu segon
paràgraf o en la segona idea que sustenta, és que, evidentment,
quan es percebin retribucions fixes per part de parlamentaris
d'aquest Parlament, aquestes retribucions seran exclusives i
incompatibles amb la percepció d'altres retribucions o
indemnitzacions provinents de l'activitat pública o privada, és a
dir, volem, des d'Esquerra Unida, i per resumir, parlamentaris
dedicats plenament a l'activitat parlamentària, ja veurem quants,
ja veurem amb quina retribució concreta, però, lògicament, els
parlamentaris que es dediquin plenament al Parlament es
dediquen plenament al Parlament, i no es dediquen ni a activitats
públiques o privades que els signifiquin altres tipus de
retribucions. Això són les dues idees que sustenten aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Esmena 349 del Grup Nacionalista. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofitaré també per posicionar-
me respecte de l'anterior. La nostra esmena tan sols proposa,
com fa la Constitució espanyola i com fan molt de textos
constitucionals en dret comparat, és establir que el vot dels
diputats és personal i indelegable. Aquesta condició del vot,
que podria semblar a primera vista innecessària des del
moment en què és allò habitual, realment no ho és, és a dir,
és habitual perquè ho és en dret comparat i perquè ho és
perquè ho és, però, evidentment, si no hi ha un text jurídic
que ho recull es podria reglamentar, a través del Reglament
del Parlament, de qualsevol altra qüestió. Com és sabut, la
Constitució espanyola res no estableix respecte al
funcionament dels parlaments autonòmics, que podrien
haver estat en un nivell molt diferent a com s'ha establert,
sobretot els que no són del 151, que com a mínim el 151 sí
que deia quina era l'estructura mínima -no és el cas del
nostre estatut- i, per tant, consideram que és bo que hi hagi
aquesta premissa. No creim que sigui adequat que el vot
dels diputats pugui ser traslladat a missus o que pugui ser
utilitzat per via dels grups parlamentaris mateixos o a
terceres persones que no tenguin la condició de diputat i, per
tant, creim que enriquiria aquest article 23 que hi figuràs.

Respecte a l'esmena d'Esquerra Unida, el nostre grup no
li donarà suport perquè creim que parteix de la premissa que
tots els diputats hagin de tenir dedicació exclusiva o, com a
mínim, nosaltres creim que això es dedueix de la redacció,
perquè si els diputats gaudiran d'un règim retributiu que
s'establirà per llei i les retribucions són exclusives i
incompatibles, entenem que els 59 diputats han de tenir
dedicació exclusiva. Creim que això no hauria de quedar
establert a través de l'Estatut, que s'ha de donar un marge
perquè en cada moment es pugui decidir sobre aquestes
condicions i no hagi de quedar establert. Per altra banda, el
fet que el règim retributiu s'ha d'establir per llei, tampoc no
n'acabam de veure la necessitat des del moment que parlam
del legislatiu: el Parlament és el que fa les lleis perquè tots
els ciutadans les compleixin, però el seu propi règim interior
es pot regular amb normes del Reglament o amb qualsevol
mena d'acord perquè només són de funcionament intern, al
cap i a la fi, no és de cara a l'exterior. Per tant, el rang,
pròpiament, del que és una llei, no hi veim la necessitat. En
qualsevol cas, en aquest apartat tampoc no ho faríem un
obstacle insalvable, però no veim perfectament la situació
que es millora amb aquesta redacció de l'article 23.

Per altra banda també volem utilitzar aquest torn de
paraula per presentar un vot particular a l'esmena 568 del
Partit Popular, que va ser aprovada en ponència, perquè aquí
es va introduir una altra vegada una limitació de la
immunitat parlamentària que havia estat eliminada en el
primer esborrany de la presa en consideració, que era sobre
els actes parlamentaris, sobre quan és que un diputat pot fer
ús de la seva condició per fer declaracions públiques. Creim
que no era necessari limitar-se als actes parlamentaris: crea
una certa confusió de si és a la tribuna del Parlament o si pot
ser, com ha dit la jurisprudència, a qualsevol municipi
sempre que actuï com a diputat; creim que aquesta limitació
no és necessària, creim que és bo que hi hagi aquesta
llibertat establerta de manera general i, per tant, presentarem
vot particular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull mantenir un vot
particular en idèntics termes que els que acaba d'exposar el
portaveu del PSM, pel que suposa de restricció haver afegit els
actes parlamentaris en relació en el tema de la inviolabilitat dels
diputats quant a les opinions manifestades i vots emesos en
exercici del seu càrrec. Crec que suposa un retrocés i una
restricció ja que no només en els actes parlamentaris s'exerceix
la funció de parlamentari.

Per altra part, en relació a l'esmena d'Esquerra Unida crec que
el portaveu Sr. Grosske ha fet una defensa d'una nova esmena,
perquè quan ha dit que en el cas que les retribucions siguin fixes
aquestes seran incompatibles, això són conceptes que no estan a
la seva esmena; de la seva esmena es dedueix que tots els
diputats tendran retribucions i que aquestes seran exclusives i
incompatibles; crec que, això, no ho hauríem de decidir aquí i
que, per tant, ho haurem de discutir en el seu moment, que el lloc
no és una llei del Parlament sinó que el lloc és el Reglament del
Parlament, que té rang de llei però que és la llei específica que
regula el funcionament del Parlament i la seva relació amb el
Govern.

I en relació a l'esmena del PSM crec que és correcta en el
sentit d'afegir, encara que sigui en previsió de situacions avui
impensables, però que es digui que el diputat ha de ser present en
el moment de la votació, no sigui que s'implantin sistemes de
videoconferència per exercir les funcions parlamentàries.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sobre la enmienda 254 d'Esquerra
Unida, yo creo que todos los grupos ya se han manifestado y, por
tanto, añadiré que comparto las precisiones que han hecho, que
yo creo que son muy acertadas.

Respecto a la enmienda 349, la verdad es que tampoco es una
enmienda que tenga una entidad especial y, no sé, en fin,
podríamos hablarlo en algún momento pero, en fin, yo creo que
tampoco añade nada substancial porque el carácter del diputado
y de su voto siempre es personal e indelegable.

Y respecto a nuestra enmienda, que incluyó opiniones
manifestadas en los actos parlamentarios y que se incluyó en el
texto actual, la reflexión es la siguiente: ustedes saben que todas
las cuestiones de inviolabilidad, con el tiempo, según la
sentencia del Tribunal Constitucional, han ido reduciendo el
ámbito de actuación; este principio, que surgió principalmente en
el Reino Unido, que entonces no era tan unido como en la
actualidad, de defenderse ante el poder arbitrario del rey cuando
las cortes, su órgano parlamentario, estaban reunidas; era una
defensa, pero (...) ha ido reduciendo ese ámbito muchas veces
hasta el punto de que yo les puedo decir que hay algunos
estudios y que conozco, porque los he leído, que justamente
alaban la precisión del Estatuto de las Islas Baleares por poner
"en los actos parlamentarios", lo alaban porque al final, sea de
una manera o de otra, las sentencias del Tribunal Constitucional
van esa línea y no en otra, pero, en fin, tampoco haremos una
cuestión de importancia en este asunto porque, se diga o no se
diga, será eso y, en consecuencia, de momento lo mantendremos
y el voto particular ya lo estudiaremos en el pleno cuando se
presente.

En consecuencia, Sr. Presidente, -y con eso ya finalizo-
votaremos en contra de la 254, como se deduce de mis
palabras. Si mantiene la 349 y hace un especial interés,
podemos votar a favor de ella pero, vamos, no creo que
añada, como digo...; yo preferiría que la retirase pero, en
fin, si no la retiran, haremos este esfuerzo de votar a favor
de la 359. Y respecto al voto particular, pues ya nos
pronunciaremos en el pleno pero, vamos, la idea y el
argumento (...), se diga o no diga "en los actos
parlamentarios", la verdad es que la doctrina jurisprudencial
que hay al particular de todas estas cuestiones es la que
manifestamos nosotros, como digo alabada por algunos
estudios jurídicos por la precisión que añada a nuestro
estatuto a este particular. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Intervencions en torn de rèplica? Sr.
Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, ara mateix, Sr. President. Amb la sistemàtica que
seguim, que és estalviadora de temps, m'agradaria poder
aprofitar per manifestar el sentit del nostre vot favorable
respecte a l'esmena del Grup Nacionalista que és la 349, i
també votarem a favor d'aquest vot particular que es
presenta a l'esmena 568 del Grup Parlamentari Popular,
malgrat que, efectivament, tampoc no ens sembla una
qüestió particularment sagnant.

En el tema de les retribucions, jo reconec que, dins el
redactat de la nostra esmena, pot haver-hi una certa confusió
i que, efectivament, estaria més ben redactada la nostra
esmena si es parlàs del fet que les retribucions fixes seran
les que efectivament tendran aquest caràcter d'exclusivitat
i d'incompatibilitat, etc., cosa que perfectament es pot
arreglar amb una esmena transaccional que ens fos
proposada si hi hagués acord sobre el fons polític. El que jo
vull constatar aquí, sense entrar en més debat, és que
l'oposició a la nostra esmena es fa des de l'obscuritat més
total respecte a quina és l'alternativa, és a dir, aquí hi ha
grups que proposen que es llevi la limitació actualment
existent en matèria retributiva dels diputats d'altres grups
que estan sotmesos, segons sembla, a un debat intern bastant
intern bastant intens sobre tan capital qüestió, però no
s'apunta cap tipus d'alternativa. 



Jo crec que és bo apuntar l'alternativa i és bo que es digui que
s'establirà per llei perquè no és una qüestió o no hauria de ser
qüestió només de la Mesa del Parlament, i és bo que tenguem
aquesta figura present, és a dir, la figura d'un parlament, que
nosaltres no estam d'acord ni propugnam que els 59 diputats
tenguin dedicació exclusiva, no és així, però que tengui diputats
amb dedicació exclusiva; per a nosaltres un portaveu d'un grup
parlamentari en aquest parlament ha de ser una persona
clarament dedicada en cos i ànima a la tasca parlamentària; des
del nostre punt de vista ni tan sols s'ha de dedicar a altres
institucions, com en aquests moments està obligat a ser també
conseller de (...). Un portaveu de grup parlamentari ha de ser una
persona dedicada, insistesc, full time al Parlament de les Illes
Balears. 

També ens agrada la idea i té un calat polític el fet de dir que
aquesta persona que es dedica exclusivament al Parlament i que
percep una retribució fixa per a això, lògicament no s'ha de
dedicar a una altra cosa. Això és el contingut polític de l'esmena
que es pot expressar, tècnicament, probablement de millor
manera de com s'expressa aquí, i estaríem oberts a qualsevol
qüestió. El problema és que darrere de la pretesa eliminació de
les limitacions actualment existents, hi ha bastant obscuritat dins
el debat polític actual sobre quin és el model retributiu que es
proposa. Nosaltres n'hem avançat un, pensam que és el model
més correcte, ens agradaria saber també quin és el model dels
altres grups parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Hi ha intervencions en contrarèplica a
la intervenció del Sr. Grosske?, o a la intervenció prèvia de
rèplica del Sr. Jaén? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, perquè la nostra
esmena, com hem dit, creim que és necessari que es digui que el
vot és personal i indelegable, que ho hauria de dir l'Estatut i no
la retiram, en conseqüència. 

Per altra banda, pel que fa al vot particular, creim que queda
prou garantit en el punt que diu que és "en l'exercici del seu
càrrec", que és el que quedarà subsistent, i no cal cenyir-ho als
actes parlamentaris. Hi ha jurisprudència en molts de sentits i la
majoria estableix que un diputat fa de diputat fins i tot fora dels
actes estrictament parlamentaris, tot i el redactat d'aquest estatut,
que podria haver duit a pensar que només ho és a la tribuna del
Parlament o davall el sostre d'aquest parlament. Creim que
hagués estat una interpretació massa limitativa. En qualsevol, el
límit de "en exercici del càrrec", creim que tal com queda a
l'Estatut, tal com quedaria amb el nostre vot particular, és
suficient.

I respecte de les retribucions, només molt puntualment,
ja que se'ns demana a tots els grups, nosaltres creim que hi
pot haver uns diputats, creim que seria molt important que
hi hagués uns diputats amb dedicació exclusiva; el nombre
s'hauria de poder variar, no crec que hagi de quedar establert
en aquest moment, creim que els portaveus seria una bona
cosa; les incompatibilitats haurien de ser absolutes per a la
gent que té una retribució d'un determinat nivell, em sembla
que existeix ja a nivell legal i, en qualsevol cas, s'hauria
d'establir, però no s'ha de prohibir, com amb aquesta esmena
creim que es prohibeix, que pugui conviure amb sistemes de
dietes i, fins i tot, veure si podrien eliminar-se les dietes a
través de remuneracions fixes de caràcter menor, en el sentit
que hi hagués dos nivells. Aquesta situació seria legalitzar
una situació de fet que es produeix a moltes administracions
públiques de caràcter, diguem, alegal -per ser tolerants amb
la situació que s'està produint- que és que es cobren salaris;
per què es cobren salaris?, perquè són fixos en la seva
quantia i periòdics en la seva meritació, però que en realitat
no són tals; això passa molt a l'Administració local i passa
a tots els nivell de l'Administració local. 

Creim que aquesta situació, per ventura, seria més
elegant encara per al Parlament que les pròpies dietes, que
al final pot semblar que per un acte de poc temps es cobra
excessivament pel que allò significa quan en realitat és la
remuneració pròpia del càrrec, i, en tot cas, és un debat que
resulta molt difícil de tenir a través de l'Estatut o de limitar-
nos dins l'Estatut. Creim que s'han de poder eliminar les
prohibicions que hi ha dins l'Estatut i pactar a una altra
escala quin hagi de ser aquest sistema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. El vot particular entenc que
sempre que el plantejam ho feim al text de la ponència. Per
tant, tornam al text de la ponència: el tema de la
inviolabilitat dels diputats crec que és una qüestió que al
mateix parlament de les Illes Balears hi ha algun diputat del
Parlament de les Illes Balears que ha obtingut sentències
favorables del Tribunal Suprem precisament en qüestions
sobre el caràcter polític de les seves manifestacions en
exercici del seu càrrec fora d'aquest parlament, en
actuacions en actes no parlamentaris; per tant, jo crec que
hauríem de deixar això tal com havíem establert a la
ponència, encara que això no canviarà la jurisprudència,
però sembla que ens autolimitam a la nostra llei orgànica
que és la reforma de l'Estatut.



Quant al sistema retributiu, no voldria que qualcú entengui
que es deixa en mans de la Mesa del Parlament perquè això no
és així. El sistema retributiu, en els casos en què hi pugui haver
retribucions fixes o en quins casos les retribucions seran només
per remuneració per acte parlamentari o per indemnització, en
això la Mesa del Parlament aplicarà el que digui el Reglament,
i el Reglament, com a llei d'aquest parlament, és el que ha de ser
debatut entre tots. A la Mesa correspon l'aplicació, l'actualització
anual, la gestió, ja, dins la llei que és el Reglament del
Parlament.

I en relació a l'esmena del PSM jo voldria plantejar una
qüestió, perquè em pensava que s'havia modificat aquesta
esmena i que s'hi havia afegit la paraula "presencial"; no sé si
realment va ser així o no, però argumentàvem com si l'esmena
fos "el vot dels diputats és personal, presencial i indelegable". No
és així?, per tant l'esmena és tal com es va presentar. Gràcies.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo recuerdo el debate, efectivamente, de "presencial"; lo que
pasa es que al decir "personal" ya parece que el voto se ha de
emitir de forma personal y, por tanto, ha de hacerse en el lugar
adecuado. Ustedes recordarán aquello de la iglesia, verdad, la
misa: "atención de la mente, lugar debido y presencia", ¿no?

(Rialles)

Pues aquí el Parlamento yo creo que tiene estas tres
cuestiones: el voto personal implica la presencia, pero vamos,
tampoco haremos una cuestión de importancia en este asunto.
Pero sí, recuerdo el debate en la ponencia a este particular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació, ara, d'aquestes
esmenes i vots particulars.

Votarem, en primer lloc, l'esmena 254 del Grup d'Esquerra
Unida. 

Prec silenci; votarem. Esmena 254.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 349 del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Entenc que queda aprovada per unanimitat.

Votarem ara conjuntament els vots particulars del Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Nacionalista-PSM, en el
mateix sentit, de retornar a l'informe de ponència, pel que fa
a l'esmena 568, aprovada, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor d'aquests vots particulars?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjats ambdós vots particulars.

Suspendrem en aquest moment...

Un moment, per favor. Per informar una mica: una
vegada haguem procedit a la votació de l'article 23,
suspendrem la sessió per un temps de cinc minuts, que
llavors continuarà -inform els diputats perquè ho sàpiguen-
fins a les 14,30.

Votarem ara l'article 23.

Vots a favor de l'article 23?

Vots en contra?

Tornarem procedir a la votació.

Vots a favor de l'article 23?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?



EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 11; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 23.

Abans de passar a l'article 24, se suspèn la sessió per un
temps de cinc minuts.

Comença la sessió. Prec als diputats que seguin als seus
escons, per favor.

A l'article 24 es mantenen les esmenes següents: 428 i 429 del
Grup Mixt de la Sra. Munar, i 506, 507 i 508 del Sr. Balanzat.
Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Bé, la 428 és una esmena d'addició
que...

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci als diputats, per favor. Sr. Pascual, por continuar.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

...que es defensa en els seus propis termes, és a dir, que allò
que demana és que les comissions es puguin crear a petició d'una
cinquena part dels diputats. 

I les altres dues del Sr. Balanzat també es defensen en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmenes 255, 256 i 257 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Grosske. A
l'article 24.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, sí. Moltes gràcies, Sr. President. Sí, el que pretén l'esmena
255 és crear un organisme dins el Parlament que resolgui de
manera satisfactòria les relacions entre Parlament i consells
insulars pel que fa a les competències autonòmiques
transferències als consells. Fins ara hi ha, d'una banda, una figura
dins l'Estatut d'Autonomia que no ens agrada, a nosaltres, que
parla de control i amb expressions des del nostre punt de vista
molt desafortunades; hi ha una pràctica en aquest parlament que
és el tema de les memòries que són presentades al Parlament per
part dels consells insulars que ni el Govern, a l'hora de fer-ne
l'informe, ni el mateix Parlament a l'hora de debatre aquests
informes saben molt bé com engirgolar. Pensam que no hi ha
mecanismes adequats, en definitiva, de coordinació i que allò
adequat seria una figura com la que existeix en el Senat pel que
fa al conjunt de les comunitats autònomes: fer una comissió
relativa als consells insulars. Això seria un mecanisme adequat,
des del nostre punt de vista.

Quant a l'esmena número 256, el que estableix és el caràcter
públic tant del plenari com de les comissions. Aquí a les
comissions ja ho veim, hi assisteixen els mitjans de
comunicació i, per tant, no té cap tipus de sentit que no
tenguin un caràcter públic independentment del fet que
aquest dret a participar o a assistir al debat de les
comissions parlamentàries sigui exercit en la pràctica -més
o manco- pels ciutadans de les Illes Balears.

Quant a l'article 24, apartat 6, que és el que fa referència
al fet que per a l'aprovació dels pressuposts, de lleis que
afectin els consells insulars, modificació de l'Estatut, etc., hi
hagi una majoria qualificada en el Parlament pel que fa a
representació de les diferents illes, clar, la redacció actual el
que ve a dir és que aquesta representació qualificada de les
diferents illes significa que basta que hi hagi diputats de les
tres illes, en el nombre que sigui, que donin suport a la llei
de què es tracti, la de pressupost o la de reforma de l'Estatut
o les altres, perquè es consideri aconseguida aquesta
majoria, o això és la interpretació que s'ha donat a la
ponència després d'un debat. Llavors, el que deim nosaltres
és que hi ha d'haver una majoria de dues illes diferents per
a l'aprovació d'aquestes lleis que es ressenyen a l'article 24,
apartat 6. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 312 del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull presentar un
vot particular en relació a l'article 24, tal com es va proposar
a la ponència i, per tant, que es torni al text inicial de vuit
mesos de període de sessions, que va ser modificat en
ponència pel Partit Popular.

Respecte a l'esmena del Grup Socialista és una esmena
que està condicionat, en certa manera, el seu contingut a
aquest vot particular, ja que el que pretén l'esmena és
endurir, en certa manera, les condicions per fer sessions
extraordinàries, sempre que hi hagi la garantia que hi hagi
vuit mesos de període de sessions, òbviament. Per tant,
aquesta esmena, si el vot particular no prosperàs, no tendria
sentit perquè amb un període de sessions restringit posar
limitacions a la celebració de sessions extraordinàries no
seria el nostre punt de vista.



Respecte a les esmenes dels altres grups vull dir que veim
problemàtic, com ja vàrem dir en ponència, que les comissions
siguin públiques a la vista de les limitacions físiques que té el
Parlament, a pesar que no són secretes sinó que els mitjans de
comunicació hi tenen accés i, per tant, en certa manera, és públic
el que es diu dins les comissions. Per altra part, entenc que les
esmenes que fan referència a comissions d'investigació serien
més pròpies del Reglament, com hem defensat reiteradament,
que no del propi Estatut; no és normal que els estatuts tractin
aquestes qüestions de règim intern dels parlaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Intervencions dels altres grups? Sr.Alorda,
té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdó, Sr. President. El nostre grup té una esmena a aquest
article, que és la 350.

EL SR. PRESIDENT:

No em consta a la documentació remesa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Està a l'informe de ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, em vol aclarir la situació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

La 350.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La 350, efectivament, la 350/98.

EL SR. PRESIDENT:

Té el torn per a la seva defensa, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ha quedat amb dos apartats; un és -que
també ja s'ha comentat- el de les comissions especials
d'investigació, que s'hagin de crear quan ho demanin així una
cinquena part dels diputats, i una altra que també s'ha defensada,
ja, i és que les sessions del Ple siguin públiques, tret d'acord
contrari pres per majoria absoluta o de conformitat amb el
Reglament.

Per altra banda ens sumam, també, al vot particular i a la resta
-em sembla que és a totes, en tot cas ara a la votació ho
aclarirem- de les esmenes presentades a aquest article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sólo para fijar la
posición de nuestro grupo parlamentario. La enmienda 350,
la última que se ha defendido, tiene varios apartados. El
punto 4, según mis notas, está retirado, y el punto último
habla de las sesiones de pleno y de las comisiones. No es
una cuestión tampoco de importancia esta referencia que se
hace, pero nos parece que estas cuestiones podrían ir al
Reglamento de la Cámara y no al Estatuto porque son
cuestiones bien reglamentarias, y no ir en el Estatuto que las
sesiones del pleno serán públicas; nos parece que es añadir
muchas cosas que podemos dejarlas a posteriori. No es que
estemos en contra de eso, no estamos en contra de eso, pero
nos parece que es una regulación, como antes decía, del
Reglamento de la Cámara.

Vamos a votar a favor del voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista, que incrementa el período de
sesiones a ocho meses en dos períodos de sesiones de
cuatro, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Creo
que con esto se incrementa el control del Gobierno y
siempre es bueno que el Gobierno tenga controles. 

Y el resto de las enmiendas no aportan nada nuevo, si
bien tengo que adelantar ya que el asunto de las comisiones
de investigación se podrá estudiar, y estamos abiertos a
estudiarlo, porque habrá una modificación en las Cortes
Generales a este particular y más vale ser un poco prudentes
y esperar a ver qué regulación es la que se va a tener. Yo
tengo ciertas referencias de cómo va a ir un poco el tema,
pero tampoco lo quiero adelantar porque no hay nada,
evidentemente, que esté concluido, y entonces, por esta
razón, también votaremos en contra de esas enmiendas que
hacen referencia a las comisiones de investigación.

Y, por último, yo no sé -y mi disculpa al portavoz
socialista porque no he podido prestar mucha atención- si
mantiene la enmienda 312 de su grupo; nosotros vamos a
votar a favor también la enmienda 312.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Jaén. Acabada aquesta intervenció de
fixació de posicions, passarem a la votació. Votarem, en
primer lloc..., crec que les del Grup Parlamentari Mixt
poden ser objecte de votació conjunta, si no hi ha... Sí, Sr.
Triay?



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Demanaria que, en primer lloc, es votàs el vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, votarem en primer lloc el vot particular del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor d'aquest vot particular?

Queda aprovat per unanimitat.

Sembla, Sr. Lletrat, que una vegada votat favorablement
aquest vot particular...

EL SR. LLETRAT:

El vot particular només es refereix a l'apartat 4, que fa
referència a substituir sis, que en aquest moment ve dins
l'informe de ponència, per vuit, que anirà dins el dictamen de
comissió, per la qual cosa totes les altres esmenes poden tenir la
mateixa votació com està dins el seguiment que també vostès
tenen, em sembla, perquè fan referència a altres qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. I votarem les altres esmenes. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

El nostre grup demana votació separada de la 508. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem, idò, les esmenes... Una per una? Votarem una per
una les esmenes.

Esmena 428 del Grup Parlamentari Mixt.

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 aquesta esmena.

Esmena 429 del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 506 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 507 del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 508 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 12; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.



Esmena 255 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 256 del Grup d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 257 del Grup d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 12.

EL SR. PRESIDENT:

Cap abstenció. Queda rebutjada aquesta esmena.

Votarem ara l'esmena 350 del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

President, aquesta esmena estava separada en dues. Demanam
votació separada. Està separada en dues dins el seguiment, són
dues esmenes separades.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, indiqui'm, que jo ho desconec, com va la
separació d'aquesta esmena, quins són els apartats.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una esmena a l'apartat 4 i
una esmena a l'apartat 8; a l'apartat tercer -perdó- i a
l'apartat 8. L'apartat 8 es va modificar, com ha dit el Sr.
Jaén. La primera fa referència a l'apartat 24.3 i la segona a
l'apartat 24.8, com consta; per tant, crec que queda clar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Insisteixen perquè hi hagi votació per separat dels dos
apartats? Votarem, idò, en primer lloc, l'esmena 350 del
Grup Nacionalista-PSM pel que fa a l'apartat 24.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena pel que fa a aquest
apartat. I ara passarem a votar l'esmena 350 pel que fa a
l'apartat 24.8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Cap abstenció; queda rebutjada aquesta esmena pel que
fa a l'apartat 24.8 i, en conseqüència de l'altra votació, tota
l'esmena 350.

Passarem ara a votar l'esmena 312 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Passarem a votar l'article 24 tenint en compte la
modificació, tant pel que pertoca del vot particular com per
l'esmena 312.



Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 12; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

12 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda aprovat
l'article 24.

A l'article 25 es mantenen esmenes: la 430 del Grup Mixt,
Sra. Munar, i la 509 del Sr. Balanzat. Per fer-ne la defensa té la
paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 258 del Grup d'Esquerra Unida.
Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. (...) aquesta esmena; és una
esmena d'addició per regular la possibilitat del referèndum
consultiu a les Illes Balears; contempla la possibilitat de
referèndums consultius en els consells insulars i estableix que
una llei del Parlament regularà les condicions i el procediment
per convocar el referèndum dins el marc constitucional i la llei
orgànica reguladora d'aquesta institució. Per tant, nosaltres
pensam que inclou dins l'Estatut un element important de la
democràcia participativa que, pensam, s'ha d'impulsar a les Illes
Balears i en el conjunt de l'Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Esmena 351 del Grup Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment la defensa serà semblant
perquè la redacció és idèntica en el sentit que, en determinats
temes d'especial transcendència, l'Estatut garanteixi la
possibilitat d'un referèndum. La Constitució així ho permet, així
ho contempla per a l'Estat, i també la possibilitat de referèndums
de caràcter local, municipal, però no entra, com no hauria de ser
d'altra manera, en la possibilitat que siguin les comunitats
autònomes, que se suposa que ho han de poder regular a través
dels seus propis estatuts. Aposta es proposa en aquest moment
que hi pugui haver aquest referèndum i, per l'especial
idiosincràsia i formologia de la nostra comunitat, creim que
també ha de ser possible el referèndum de caràcter insular que,
evidentment, l'hauria de convocar l'òrgan de representació de
cada illa que és el consell insular.

Es deixa a una llei el detall de la modificació, de com
hagi de quedar regulada, les condicions i el procediment, i
respectant, naturalment, allò que, amb caràcter general i
com a marc, marqui la llei orgànica reguladora de la
institució. Per tant, és un enriquiment de les figures de
democràcia, concretament una figura de democràcia directa,
que creim que és adequat tenir-la, com a mínim, per poder
utilitzar llavors si es considera convenient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Matas. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

El Sr. Alorda, és el que acaba de parlar. 

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista votarem a
favor de les quatre esmenes que hi ha en aquest article dels
diferents grups perquè totes van en el mateix sentit, que és
permetre, via llei, aquestes consultes d'àmbit insular o
inferior a l'insular, i creim que això a més és coherent amb
la llista de competències que ens hem assignat en els articles
10, 11 i 12. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Més intervencions? No hi ha més
intervencions. Passarem, idò, a la votació. Crec que es
poden votar conjuntament les dues del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Podem votar conjuntament, també, la d'Esquerra Unida
i la del Grup Nacionalista-PSM, esmenes 258 i 351.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?



EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passarem ara a votar l'article 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 26.

A l'article 27 es mantenen, en primer lloc, les esmenes 510 i
511 del Grup Parlamentari Mixt, del Sr. Balanzat. Té la paraula
el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes de supressió, les
dues del Sr. Balanzat, i queden defensades en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 352 del Grup Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El primer punt d'aquesta esmena és la
supressió de l'apartat 2 de l'article 27; és, probablement, l'única
aportació amb la qual estam en contra de les que s'han fet en
aquesta proposta d'estatut respecte de l'anterior, que és una
invasió de les competències del Parlament perquè pretén que hi
pugui haver lleis dictades directament pel Govern: és la figura
del decret llei, tan qüestionada constitucionalment respecte dels
estats, generalment, i molt més en figures ja autonòmiques, de la
qual no veim la necessitat, en absolut, -havent-hi una diputació
permanent i havent-hi els mecanismes de reacció escaients per
part del Govern sense rang de llei- que justifiqui la presència
d'un executiu fent normes legals. 

Creim que això no ha de quedar establert així, que hi ha
moltes maneres d'arribar al caràcter d'urgència que no siguin
distorsionar el sistema, sobretot quan tenim tots present com
utilitza aquesta figura fins i tot ara directament pel Partit
Popular que, a nivell d'Estat, ha utilitzat la figura del reial
decret llei per tocar els temes més inversemblants, en les
matèries més absolutament insospitades que pugui tenir un
decret llei. Nosaltres pensam que un govern pot caure en
aquesta temptació d'utilitzar una figura expeditiva en
matèria legal que, de cap manera, pot perdre'n el Parlament
el control, com a mínim com es pretén en aquesta reforma.
El reial decret legislatiu és suficient i és la figura que
consideram que és pròpia d'una delegació legislativa, però
mai el reial decret llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Esmena 313 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. És en el mateix sentit: la
supressió d'aquesta facultat del Govern per dictar normes
legislatives provisionals en forma de decrets lleis. Això
suposaria donar la capacitat legislativa al Govern i deixar
només al Parlament la ratificació, amb una sola votació,
d'aquests textos legals. Nosaltres creim que això no té
precedents en cap comunitat autònoma i que seria molt
negatiu per a la deguda separació de poders a les Illes
Balears, i creim que és fonamental que el Partit Popular
accepti aquesta supressió i que, per tant, renunciï a aquesta
potestat jo crec que exorbitant del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, como saben las señoras y
señores diputados ésta es una figura que está en la
Constitución, ustedes mismos lo acaban de decir, ¿verdad?;
yo creo que esta figura es una figura, como ustedes bien
saben, excepcional, muy excepcional. Tanto es así que,
hasta el momento presente, pues salvo el País Vasco, por los
temas de las inundaciones de años pasados, entró en esta
regulación utilizando este instrumento, y aquí se había
pensado que con esa excepcionalidad también se podía
contemplar. 

Hay muchas reticencias de los grupos parlamentarios a
este particular, y nosotros, en aras del consenso, de que este
estatuto salga lo más consensuado posible, también vamos
a renunciar a esta posibilidad estatutaria. Por tanto, vamos
a aceptar las enmiendas que proponen la supresión. Pero en
fin, no deja de ser paradójico aquello de que más
autonomía, más autonomía, y cuando el Gobierno puede
tener más autonomía por un instrumento, utilizándolo -como
digo- de forma prudente y en ocasiones muy justificadas,
porque no tiene nada que ver el decreto legislativo que
desarrolla una ley con un decreto ley, no tienen
absolutamente nada que ver, y, como digo, en aras de ese
consenso, espero que sepan comprender que vamos a hacer
aquí un esfuerzo en esta renuncia; que lo tengan en cuenta
los grupos políticos por si ellos han de renunciar, también,
a algunas otras cosas. 



En consecuencia y para resumir, Sr. Presidente, hay dos
enmiendas que hacen referencia a este particular, tres enmiendas
y, por tanto, nosotros vamos a votarlas a favor, que son la 313,
la 510 y la 352. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda. Jo crec que el portaveu del Grup Popular ha
fer simplement una fixació de posicions. Entenc que ha fet una
fixació de posicions; en conseqüència, no hi ha lloc a torn de
rèplica.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, en qualsevol cas una qüestió d'ordre, com a
mínim. No entraré en el debat ni a l'apel•lació que s'ha fet a
l'automia; només vull aclarir que la nostra esmena, la 352, tenia
dos apartats; jo només he fet la defensa d'un, però el segon
apartat, que és l'apartat tercer, és a dir, nosaltres en el 27.2
demanam suprimir, però en el 27 tercer voldríem pensar que el
Partit Popular vota a favor però, com a mínim, que no sigui per
un error. Demanam que les publicacions de les lleis
autonòmiques en el Butlletí Oficial de l'Estat es facin en les dues
llengües oficials. Per ventura -probablement- el Partit Popular ha
considerat que era adequat, però jo voldria pensar que, com a
mínim, sap què vota si vota la nostra esmena íntegrament.

I l'altre apartat diu que s'elimina el darrer incís de l'apartat 3,
que diu que la versió oficial castellana serà la que la Presidència
de la Comunitat Autònoma transmetrà, que ens sembla un
element absolutament reglamentari que no ha d'estar a l'Estatut.
En qualsevol cas, l'esmena 352 tal i com ve redactada afecta els
dos apartats i, si es vota, encara ens congratularem més del fet
que el Partit Popular hagi avançat en la seva percepció de la
importància de la llengua pròpia i estigui d'acord en què la
normativa autonòmica es publiqui en les dues llengües oficials.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Alorda, ya sabe cual fue nuestro
parecer en la ponencia, ¿verdad? Yo no tenía intención de debate
porque pensaba que recordaba que yo le dije que eso ya estaba
regulado; lo que pasa es que, claro, la intervención, siempre (...)
el Sr. Alorda, es de regular hasta el Boletín Oficial del Estado,
hasta cuantas páginas deba tener. Esto no corresponde a esta
comunidad, el tema está regulado. Por tanto yo he dicho que
votaremos a favor de las supresiones, cosa que repito y, por
tanto, no entro en debate porque no era la intención, entrar en
debate en un tema que pensábamos que aportábamos algo y
hacemos un esfuerzo, como antes decía, a ese particular. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Votarem en primer lloc, idò, l'esmena
511 del Grup Mixt i la 352 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM pel que no afecta a la supressió.

Vots a favor d'aquestes dues esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I ara votarem
conjuntament l'esmena 313 del Grup Parlamentari
Socialista, la 352 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
pel que afecta a la supressió, i la 510 del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor?

Queden aprovades per unanimitat.

EL SR. LLETRAT:

No, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 15; abstencions, 1.



EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades aquestes esmenes: la 316 del Grup
Socialista, la 352 pel que afecta a la supressió, del Grup
Nacionalista-PSM, i la 510 del Grup Mixt.

Passarem ara a votar l'article 27 amb les modificacions
introduïdes per l'aprovació d'aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 27.

A l'article 28 es mantenen en primer lloc les esmenes 431 i
432 del Grup Mixt, en aquest cas de la Sra. Munar, i 512, 513 i
514, també del Grup Mixt però del Sr. Balanzat. Per fer-ne la
defensa té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Queden totes cinc defensades en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmenes 259 i 260 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. L'esmena 259 és a l'article 28
a l'apartat 1 i, entre les competències del Parlament, el que diu és
que s'ha de designar el senador o senadors que han de representar
la Comunitat en el Senat, d'acord amb el que estableix l'article
69.6 de la Constitució, i estableix que la designació dels senadors
requerirà el vot favorable de la majoria dels parlamentaris de
dues illes diferents, és a dir, en aquest cas concret, també, com
en el cas dels altres supòsits que hem vist en un article anterior,
la Llei de pressuposts, la Llei de modificació de l'Estatut, lleis
que afecten els consells insulars, pensam que en el tema dels
senadors que han de representar la Comunitat Autònoma també
hi ha d'haver una majoria qualificada quant a la representació de
les diferents illes, majoria qualificada que expressam -també en
aquest cas- com la majoria dels parlamentaris de dues illes
diferents. 

Quant a la 260, simplement una modificació que crec que
s'explica en els seus termes: substituir Govern de la nació per
Govern de l'Estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Esmenes 353 i 354 del Grup
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb la mateixa idea, designar els
senadors que han de representar les Illes Balears en el
Senat..., sí, és que la pròxima és un article vist; la 354, no?...

Bé, la 353 fa referència a l'apartat 1 a designar els
senadors, i a l'apartat sisè demanam la supressió
senzillament perquè el tema dels consells insulars el tractam
en la seva seu dels articles 37, 38 i 39. 

Pel que fa a l'esmena 354, proposa d'addició d'un nou
article, el 28 bis, que pretén que l'Estatut reguli
mínimament, dediqui un article al control del Govern. De
fet, quan es diuen quines són les funcions del Parlament, es
diu que serà la funció legislativa i també serà la funció de
control del Govern però, a diferència del dret comparat i de
les constitucions en general, quan es fa referència a aquest
punt no hi ha cap mena de regulació. Des del nostre grup
hem considerat oportú que hi hagués un article on
s'expressàs aquesta mínima carcassa de control, referit a la
informació que es podrà requerir del president i dels
consellers, les interpel•lacions, els debats amb precs i
preguntes, i dar compte al Parlament de l'actuació dels
senadors triats per la Comunitat Autònoma, pel Parlament
autonòmic. Creim que és una esmena que enriqueix el text
estatutari, com ho fa la Constitució espanyola i com ho fan
-ja dic- en dret comparat totes les constitucions,
normalment, en general, dedicar alguns articles, fins i tot
capítols sencers, a aquesta activitat de control, i nosaltres
pensàvem que, tot i que el detall s'ha de fer a través del
Reglament, és bo que hi hagi un article d'aquestes
característiques a l'Estatut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passarem a les esmenes 314, 315 i
316 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Pens que només queda la 316.

EL SR. LLETRAT:

No, és la 315, que és de supressió de l'apartat
corresponent a allò del recurs del Tribunal Constitucional,
i després n'hi ha una altra de substitució d'aquest però
incorporant un altre article. Són dues esmenes distintes, una
de supressió i l'altra de..., amb el contingut.



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Efectivament, separam l'apartat 4, referent al recurs
d'inconstitucionalitat de l'article 28, i proposam un nou article on
es regula l'accés al Tribunal Constitucional d'una manera més
fàcil -més fàcil sobretot per a les minories parlamentàries- sense
sortir del que regula la Llei Orgànica del Tribunal
Constitucional, permetent però que sigui un quòrum reduït, d'una
tercera part dels diputats, que permeti l'accés del Parlament al
Tribunal Constitucional. Això, per una via indirecta, permetria
que en el Parlament de les Illes Balears, com succeeix en el
Congrés o succeeix en el Senat, una minoria parlamentària
pogués interposar recurs d'inconstitucionalitat a les lleis
aprovades pel mateix parlament. Crec que seria un avanç i crec
que res no va en contra de ningú, en el sentit que l'únic que
permet és més garanties de constitucionalitat a les lleis que el
Parlament aprova, i no només deixar en mans de la majoria
parlamentària, que coincideix, com és normal, amb el Govern, el
fet de poder plantejar recursos d'inconstitucionalitat, la qual cosa
té la conseqüència de que mai el Parlament ni el Govern es
plantegen recursos d'inconstitucionalitat contra les seves pròpies
lleis, per la qual cosa quedam indefensos o hem d'apel•lar a
grups de senadors i de diputats, que crec que tenen altres feines
que no recórrer la inconstitucionalitat de les lleis del Parlament
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, para decir que vamos a votar en
contra de estas enmiendas. Bien es verdad que el tema del
senador ya está regulado y bien regulado en la redacción que se
ha hecho, porque cubría las lagunas que antaño y que todavía
permanecen en el Estatuto, y hay algunas enmiendas que son
positivas respecto al hecho de que el senador o los senadores
puedan comparecer en la Cámara, pero no nos parece que sea
tema estatutario, que se puede quedar en vía reglamentaria y con
mucho gusto, si aquí se aprueba la reforma del Reglamento en
algún momento, pues eso podrá incluirse en el Reglamento, pero
no nos parece que en el Estatuto tenga que figurar este aspecto
que es, como digo, reglamentario y no estatutario. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de les esmenes,
en primer lloc, 431 i 432 del Grup Mixt, i 512, 513 i 514
també del Grup Mixt.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Crec que es pot fer votació conjunta de les esmenes 259
i 260 d'Esquerra Unida.

Vots a favor d'aquestes dues esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes 353 i 354 del Grup Nacionalista-PSM. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Esmenes 314, 315 i 316 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?



EL SR. TRIAY I LLOPIS:

L'esmena 314 no s'ha de votar perquè està incorporada a
l'esmena que es va transaccionar amb el Grup Popular. Està
incorporada.

EL SR. LLETRAT:

Sí, amb la transacció que va presentar el Grup Parlamentari
Popular. D'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Jo l'he sotmesa a votació perquè venia...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Ya está incorporada.

EL SR. PRESIDENT:

...venia damunt el seguiment. La votació anterior era referida
únicament a les esmenes 315 i 316 del Grup Parlamentari
Socialista. Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

(Intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Tornarem procedir a la votació, idò, de les esmenes 315 i 316
del Grup Parlamentari Socialista i la 314 està transaccionada i
incorporada.

Esmenes 315 i 316.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam ara a la votació de l'article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 28.

A l'article 29, no inclòs dins la proposta de reforma, s'hi
mantenen les esmenes següents: en primer lloc, la 262/98,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la
paraula.

Sr. Jaén, vol apagar, per favor, el seu...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Perdón.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. El que pretén aquesta esmena,
com crec que amb termes semblants a les dels altres grups
que han presentat esmenes a aquest article, és recollir la
figura, a dins l'Estatut, del Síndic de Greuges com una
figura semblant a la figura del Defensor del Poble a l'Estat
espanyol i, evidentment, com una figura que exercirà les
funcions, les quals ja es coneixen, que li són pròpies, i
dependent del Parlament de les Illes Balears. Pensam que és
una figura que ha de tenir aquest reconeixement de caràcter
estatutari, com passa a molts altres estatuts i constitucions
comparables al nostre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 355, del Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia, creim que
s'ha de millorar aquesta redacció de l'article 29. Creim que
a l'Estatut s'hauria d'anomenar la figura del Síndic de
Greuges, crec que és el seu nom de tradició històrica i que
està regulat a la llei, i que, per altra banda, i en això
discrepam en part de les altres esmenes al•lusives a aquest
apartat, no veim cap necessitat que s'hagi de definir la figura
en comparació amb la de l'article 54 de la Constitució
Espanyola. A les figures de Ombudsman o del Defensor del
Poble, que són prou conegudes, la figura del Síndic de
Greuges els és semblant, la definició és idèntica a moltes
d'altres de dret comparat, i la necessitat d'haver d'apel•lar a
un article de la Constitució que diu, a les mateixes ratlles,
que ja reprodueix l'article de l'Estatut, ho veim innecessari,
per tant, n'eliminam la referència a l'article 54 de la
Constitució. Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Esmena 317, del Grup Socialista. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també té aquest objectiu, millorar
l'article 29, que és un article que... Lògicament, l'Estatut es va
plantejar en un moment en què encara no hi havia una clara
definició d'aquesta institució del Síndic de Greuges, a pesar que
la permet. Amb paral•lelisme a la Constitució, el text que
proposam és un text que no fa referència al Defensor del Poble,
el que fa és definir quina és la tasca de la Sindicatura de
Greuges, establir les tres cinquenes parts de disputats com a
quòrum de votació favorable per a la seva elecció i definir-lo
com a alt comissionat del Parlament; jo crec que és un article que
milloraria si el substituíssim pel 29 antic de l'Estatut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Popular.

A la enmienda 262, votaremos en contra; a la enmienda 305,
también votaremos en contra; porque nos parece que es mucho
más completa, todas hablan, en el fondo, de lo mismo, la
enmienda 317, del Grupo Parlamentario Socialista, y, en
consecuencia, apoyaremos ésta i las otras dos, no, si bien yo creo
que la del Grupo Parlamentario del PSM está subsumida, salvo
la referencia que hay a los tres quintos de la elección. A lo mejor
se puede hacer un esfuerzo y transaccionar esas dos. Yo creo que
se puede considerar incorporada a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, y las votaríamos las dos de conjunto,
por no rechazarla.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. És a dir, que s'eliminaria de la del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM la referència als tres cinquens,
o s'hi inclouria? S'hi inclouria.

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, si s'ha d'aprovar l'esmena
del Grup Parlamentari Socialista, retiram o consideram
transaccionada la nostra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Idò, s'entén transaccionada la 355, del Grup
Nacionalista-PSM, amb la 317, del Grup Parlamentari
Socialista.

Votarem, en primer lloc, aquesta transacció.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Queda aprovada per unanimitat.

Ens queda per votar l'esmena 262, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 262.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, només perquè en quedi constància a l'acta,
l'esmena 314... No, no, no, no em referesc a aquest, em
referesc...

EL SR. PRESIDENT:

Es refereix al debat anterior.

EL SR. LLETRAT:

Jo ho dic pel que consta...

EL SR. PRESIDENT:

Té unes reserves pel que respecte a l'esmena 314, del
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

314. Dins l'informe de ponència, ens figura que l'esmena
314, de substitució del 28.1, es va votar per apartats. El
primer apartat havia estat aprovat per unanimitat i el segon
apartat s'havia rebutjat pels vots a favor del Grup Socialista,
els vots en contra del PP i les abstencions del Grup Mixt,
d'Esquerra Unida i de Nacionalistes-PSM. Sí que és ver que
després es va presentar una transacció a tot l'article, però
després una de les lectures que en vàrem fer era incorporar
una esmena transaccional que va presentar el Grup Popular,
que va ser la que ha substituït i la que s'ha votat en el text de
l'article 28, però només perquè quedi constància que
l'esmena 314 estava incorporada dins la transacció seva però
que en part també havia estat rebutjada; només perquè quedi
constància d'aquesta qüestió.



EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

A l'article 30, no inclòs dins la proposta de reforma, s'hi
manté l'esmena 356, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És una esmena relacionada amb el
20.4, senzillament es trasllada el contingut, per tant, està
relacionada amb la del 20.4. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en relació amb aquesta esmena? No hi ha
intervencions.

Passam a votació.

Vots a favor?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, esa enmienda ya está aprobada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La retir, per tant, perquè...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Está aprobada, está aprobada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Està aprovada i s'hi ha d'incorporar, per coherència, amb la
del 20.4.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Está aprobada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Té raó.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

La 356, s'ha aprovat. Hem votat dins l'article 24, de
constitució del Parlament, o 23, que el Parlament es
constituirà dins els trenta dies següents, i, consegüentment,
com que s'ha aprovat aquesta esmena, significa que s'ha de
suprimir l'actual article 30; això implica també que l'article
tercer, o segon, que posarem dins la proposa articulada de
la llei, també s'incorporarà..., queda suprimit l'article 30 de
l'actual Estatut. Només els ho dic perquè en quedi
constància.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, s'entén incorporada aquesta esmena, en
conseqüència.

A l'article 31, s'hi mantenen les esmenes 433 i 434, del
Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Munar. Té la paraula el
Sr. Pascual.

Dóna per defensades aquestes esmenes amb els seus
propis termes.

Passam a l'esmena 357, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena es pretén
evitar que en cas de dissolució del Parlament, s'hagin de
tornar a convocar eleccions amb la resta de comunitats
autònomes que quedaran amb l'Administració local. Creim
que l'autonomia de les Illes Balears bé mereix poder tenir
unes eleccions específiques, si així s'escau, i en cas d'una
dissolució anticipada o per qualsevol motiu, el nou mandat
hauria de ser de quatre anys, ordinari, i que, en
conseqüència, no hauria de quedar limitat per aquesta
necessitat, sembla, de l'Estat, nosaltres no la percebem i,
com a Illes Balears, a més, creim que no ens l'hem de fixar,
d'haver d'estabilr les eleccions autonòmiques juntament amb
tots els municipis. Per tant, mentre duri aquesta
simultaneïtat, que duri, però quan es rompi per qualsevol
motiu de la dinàmica interna política, política interna, de les
Illes Balears, ha de quedar després restablerta cada quatre
anys, sense haver-hi de tornar a coincidir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Grosske, té la paraula.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no ha presentat
esmenes a aquest apartat, però realment sí n'ha presentat en
aquest sentit quan es regula la dissolució del Parlament,
probablement hauria estat més adequat fer-ho als dos llocs, i vull
dir, naturalment, que votarem favorablement aquesta esmena i
que em sembla d'una certa importància política, és a dir, una
comunitat autònoma o qualsevol entitat política que subordina el
seu calendari electoral a motius que excedeixen del seu àmbit
territorial, és una autonomia, és un àmbit institucional realment
infravalorat i dependent. El que realment és un dels trets de
l'autogovern és precisament tenir un calendari electoral en funció
de la conjuntura política, de la situació política, dels avatars
parlamentaris, institucionals que es donen a la pròpia comunitat
autònoma, anar al pas de la oca de les autonomies del 143, d'una
manera imperativa, realment diu poc de la capacitat d'autogovern
de la nostra comunitat. Per tant, pensam que són aquestes unes
esmenes que tenen una importància política rellevant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena realment avança un
debat que tindrem més endavant, que és el debat sobre la potestat
del president de dissoldre el Parlament de les Illes Balears.
Lògicament, si el president no té aquesta potestat, entenc que
aquesta esmena, aquest plantejament sobre quan acaba un nou
període després d'una dissolució, perd el seu sentit. Nosaltres,
quan correspongui, no estam d'acord amb aquesta potestat de
dissolució del Parlament a les Illes Balears, en el cas de les
nostres illes, perquè creim que els consells insulars no han de
marcar el pas de la oca que els marqui el president de la
Comunitat Autònoma, perquè la dissolució del Parlament suposa
la dissolució dels consells insulars, i això, des del nostre punt de
vista, en coherència també amb el tipus de llistes electorals que
presentarem, perquè, lògicament, també ens separa del Grup
d'Esquerra Unida, fa que estiguem en contra d'aquesta potestat de
dissolució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Simplemente para anunciar que votaremos en contra de las
enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passarem a votar en primer lloc l'esmena 433, del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 13; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara conjuntament les esmenes 357, del Grup
Nacionalista-PSM, i 434, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 13.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Passam ara a la votació de l'article 31.

Vots a favor?

Votació de l'article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 31.

Per a la creació d'un nou article 31 bis, s'hi manté
l'esmena 359/98, del Grup Nacionalista-PSM. Té la paraula
el diputat Sr. Alorda.



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest article regula les causes de
pèrdua de la condició de la presidència, perquè no n'hi ha a
l'Estatut cap mena de regulació, només quan s'hi parla del
Govern, es diu que el Govern cessa quan cessa el president, i en
una seu sistemàtica un tant estranya, que és la del Govern,
l'article 32, es parla, jo crec que d'una manera insuficient i
deficient, sobre quan el president deixa de ser-ho. Aquí es fa una
regulació més aclaridora, entenem, i creim que ha de ser una seu
de l'Estatut allà on es reguli aquesta matèria, més enllà que pugui
quedar després concretada en la llei pròpia de la Presidència.

Es proposa que el president ha de cessar en les seves funcions
després de la celebració, per dimissió voluntària, per perdre la
confiança, per decisió judicial ferma, per incompatibilitat
declarada pel Parlament, bé, hi ha una mica la regulació, molt
esquemàtica, naturalment, com cal a un estatut, d'anomenar-ne
les causes.

Concretament, això canviaria una sola llei que nosaltres hem
detectat, que és la Llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs, que té la
greu incongruència, al nostre mode de veure-ho, que diu que la
incompatibilitat del president la declara el Consell de Govern;
ens sembla absurd que es reguli d'aquesta manera el president, no
pot ser la gent que ell ha triat, el seu staff, qui li declari la
incompatibilitat, ha de ser, naturalment, el Parlament.

En qualsevol cas, la matèria sí que mereix, al nostre parer,
una regulació més aclaridora de l'Estatut i així es fa en aquest
article 31 bis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació amb aquesta
esmena? No hi ha intervencions.

Passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 359.

A l'article 32, s'hi mantenen les esmenes següents: en primer
lloc, la 516, del Grup Parlamentari Mixt. sr. Pascual, té la
paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta es una esmena del Sr.
Balanzat, de substitució, i queda defensada amb els seu
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 263, d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. L'esmena que ha presentat
Esquerra Unida va en un sentit semblant a la que acaba de
ser defensada pel portaveu del Grup Mixt; estableix un
règim molt estricte d'incompatibilitats per al president del
Govern, en el sentit tant de la ostentació de càrrecs públics
com de desenvolupament de cap altra funció pública ni de
cap activitat professional o mercantil. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 358, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La motivació és idèntica, no
creim que sigui estricta, realment és de sentit comú, fins i
tot, ens sembla, a nivell d'incompatiblitats que ha de tenir el
president de les Illes Balears, de fet, aproximadament, i jo
crec que queda recollit en la Llei d'incompatibilitats d'alts
càrrecs aquest nivell d'incompatiblitat, però, òbviament, a
un nivell com és el del president del Govern, hi hauria
d'haver una concreció més acurada per part de l'Estatut,
sobretot tenint en compte que ho fa, ho fa en un primer
apartat, al 32.9, però que és insuficient. Per tant, ja que hi ha
aquest 32.9, s'ha d'acabar, s'ha de millorar, i que aquest
redactat, que és el redactat que s'ha de pactar l'any 91, creim
que l'enriquiria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Altres intervencions en relació amb
aquestes esmenes? No n'hi ha.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 263,
d'Esquerra Unida, 358, del Grup Nacionalista-PSM, i 516,
del Grup Parlamentari Mixt.



Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votarem ara l'article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 32.

A l'article 32 bis, s'hi mantenen les esmenes següents: En
primer lloc, la 515 i la 518, i la 435, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 264, del Grup d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que també és una
esmena important, sobretot important si es manté la dissolució
del Parlament, perquè, si no, la veritat és que no en tendrà gaire,
d'importància.

El text que es proposa planteja una dissolució del Parlament
realment extralimitada, suposa prop de quatre o cinc
condicions que s'han de superar per arribar a això, i ens
sembla, senzillament, excessiu. Per tant, quines són les
condicions que a nosaltres ens semblen raonables? Idò, el
fet que hagi passat més d'un any des de la darrera dissolució
i, evidentment, quan es tramiti o s'estigui tramitant una
moció de censura. Llevat d'això, ens sembla que el que hi ha
és una desvirtuació de la figura i una cautela excessiva i,
d'altra banda, amb pocs precedents dins el dret comparat,
perquè jo no crec que a cap constitució ni a cap estatut
trobem cauteles com les que hi ha plantejades en aquesta
qüestió.

Ja aprofit, perquè jo som dels grups que per ordre de
registre, crec, em toca intervenir aviat, per dir que nosaltres
pensam que sí és necessari i sí és convenient la dissolució
del Parlament, o la possibilitat de dissolució del Parlament,
això és el que correspon a una organització política
parlamentària madura, i passa a tots els règims
parlamentaris i normalitzats. Aquí el que passa és que,
efectivament, s'hi introdueix també una figura extravagant,
que és la coincidència de llistes per dues institucions
diferents, que són el Consell Insular i el Parlament, i a partir
d'aquesta figura extravagant, se sustenta l'extravagància de
no voler la dissolució del Parlament, però, lògicament, això
s'arregla molt senzillament en fer que cada institució tengui
la seva pròpia candidatura, cosa que és extraordinàriament
higiènica, permet, fins i tot, coalicions distintes, segons la
institució, sense cap tipus de problema, i segona, permet una
dissolució del Parlament en condicions i sense excessives
cauteles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 360, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena 360 tenia tres
apartats, entenc que, malgrat la dicció literal de l'informe de
ponència, només se'n va aprovar el primer, perquè, tal com
consta a l'informe de ponència, es varen aprovar els apartats
a), b) i c); és aprovada per unanimitat. Supòs que vol dir que
la de gran contingut polític, que era posar número als
apartats que no en tenien perquè es tractava de tres
paràgrafs sense apartats, això és el que es va aprovar, la qual
cosa, en nom del consens, supòs, i d'una aproximació de
posicions, mentre que les dues següents no s'aprovaren, i
són les que ara defensaré.

En primer lloc, al punt tercer llevàvem una de les
cauteles, per a nosaltres, excessives, però, com a mínim, en
llevàvem una, de les dificultats per poder dissoldre, que era
quan falti menys d'un any per a la seva finalització, en
coherència que també proposam suprimir l'apartat darrer,
que és allà on es diu que en cas de dissolució, es tornaran a
convocar eleccions, o el mandat nou serà una altra vegada
coincident..., les eleccions seran coincidents amb
l'Administració local i la resta de comunitats autònomes.



Com ja hem explicat a l'anterior esmena de supressió, que
suprimia l'actual redacció existent a l'Estatut d'Autonomia actual,
per tant, no és un supòsit nou que ara es crea, sinó que ja existia,
i nosaltres el volem suprimir, ara, en aquest cas, sí que es fa
respecte de la dissolució.

Pensam, i són els mateixos arguments anteriors, que la vida
política de les Illes Balears té prou empena i té prou base per no
haver d'estar condicionada per si Extremadura..., o millor dit, La
Rioja o Múrcia, perquè no record ara quines són les comunitats
que sí que poden convocar eleccions al seu propi ritme,
necessiten o no, requereix la seva vida política, el seu moment
polític, d'unes eleccions anticipades.

Per la resta, el debat, evidentment, està viciat. Nosaltres hem
presentat esmenes en coherència amb  una lògica que defensarem
més endavant, que és la de la doble llista. Hi ha dues institucions
diferents que han  de tenir dues llistes diferents, els consells
insulars i el Parlament. Per tant, les dificultats d'aquesta
dissolució que es veuen des del Grup Socialista..., l'esmena dels
quals abans votarem en contra,  de no permetre'n la dissolució,
està viciada per no admetre, com s'apuntava, la distinció entre les
dues institucions.

En qualsevol cas, nosaltres creim que sí que era ben raonable
que hi hagi aquest mecanisme, és un mecanisme del
parlamentarisme clàssic, de tota la vida, la possibilitat de la
moció de censura al president i la conseqüència de la possibilitat
del president de dissoldre el Parlament i apel•lar directament a
les urnes, que ens pareixeria empobridora de la vida política
illenca de no poder-lo utilitzar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Esmena 318, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé aquesta esmena és de supressió, per
tant, tracta d'eliminar la proposta, aquest article, que és un article
nou que no té referència amb l'articulat anterior de l'Estatut de
1983. Per tant, és una esmena contrària a aquesta potestat del
president de dissoldre el Parlament de les Illes Balears. I això
s'ha de veure d'una manera encadenada, com ha explicat el
portaveu del Grup del PSM, amb la constitució o la doble
condició de diputat i conseller insular, o no. Nosaltres, aquesta
qüestió, la tenim plantejada amb el manteniment de la llista
única per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i al
Consell Insular, i, com a conseqüència d'això, consideram que el
president de la Comunitat Autònoma no ha de poder dissoldre el
Parlament perquè automàticament dissol uns consells insulars,
els quals no tenen per què estar sotmesos a aquesta potestat
presidencial, la seva dissolució.

Per tant, considerant que sí que seria desitjable que el
president de la Comunitat Autònoma tingués, amb les
limitacions que aquí es fixen, o no, aquesta potestat
dissolutòria, que no sempre existeix a tots els règims
parlamentaris, però que existeix d'una forma majoritària i,
a més, les diferents comunitats autònomes, les que són de
l'article 151, la tenen, i les del 143, encara que sigui amb
aquestes restriccions, l'estan assumint a les reformes
d'estatut que estan fent, nosaltres deim que aquí tenim
aquesta singularitat, que és aquesta singularitat dels consells
insulars, i, per tant, creim que donam un poder excessiu al
president si li permetem dissoldre no tan sols el Parlament
sinó els consells insulars. 

Per tant, en aquest sentit, nosaltres demanam la supressió
d'aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a empezar con la
enmienda última, la 318, que vamos a votar a favor de la
retirada, bueno, de la supresión del artículo que figura en el
informe de la ponencia como el 32 bis, y lo vamos a hacer
también con ese espíritu de consenso que las fuerzas
políticas tengamos una aproximación a lo que es esta
reforma del Estatuto.

Huelga cualquier comentario, también, respecto de la
figura de la disolución del Parlamento, porque todos
conocemos, a este particular, que es una atribución del
presidente, y huelga también la referencia a la especificidad
de nuestra comunidad autónoma, y en virtud de eses espíritu
de consenso, nosotros aprobaremos la 318 y votaremos en
contra del resto, que, la verdad, van en sentido contrario a
lo que ahora nosotros estamos proponiendo.

Hecho el debate este, me parece que podemos pasar, si
el presidente lo estima oportuno, a la votación de las
enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.



EL SR. LLETRAT:

Em deixau només dir una...?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

En relació amb l'esmena 360, de substitució, a què el Sr.
Alorda ha fet referència, per ventura vostè té un treball previ al
dictamen definitiu, i perquè en quedi constància, jo tenc: El Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, a la número 360, de substitució,
l'apartat a) és aprovat per unanimitat; els apartats b) i c) es
consideren rebutjats i votats quan s'han votat les esmenes 435,
del Grup Mixt, 518, del Grup Mixt, i 319 del Grup Socialista.
Només per fer l'observació i perquè en quedi constància.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat, per l'observació.

Passam a votar, en primer lloc, les esmenes 517, 518 i 435,
del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 13; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 264, del Grup d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 13; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 360, del Grup Nacionalista-PSM, pel que fa als
apartats b) i c).

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 13; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 318, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, 3; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'esmena 318, del Grup Parlamentari
Socialista.

Passarem ara a la votació de l'article 32...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, ha quedat suprimit.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, efectivament.

Idò, en haver aprovat l'esmena 318, queda sense
contingut l'article 32 bis.

A l'article 32 ter, s'hi han presentat les següents esmenes;
436 i 519, del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la
paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 361, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Alorda, té la paraula.



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També les don per defensades.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 319, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, es que no tiene objeto el debate.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Aquesta esmena, aquesta supressió, realment no tan sols és
perquè es voti l'esmena, és que és inherent a la supressió que
hem fet a l'article anterior, perquè l'única cosa que fa és
desenvolupar un dels aspectes de l'article que s'ha suprimit.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, s'entén decaiguda aquesta esmena.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No, no, és que s'enten decaigut l'article.

EL SR. PRESIDENT:

L'article 32 ter, s'enten decaigut; és a dir, el complementari
del 32 bis. Efectivament. És a dir, no hi ha lloc a votar aquestes
esmenes, en conseqüència.

Passarem ara a la votació...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, llevat que algú formulàs vot particular dins
plenari, cosa que implicaria que hauria de (...)ar. Per tant, jo faria
la votació, perquè quedassin salvaguardats els drets dels diputats
de mantenir les esmenes a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, farem les votacions, idò, de les esmenes 436 i
519, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 13; cap abstenció.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, es que me parece que podemos votar a
favor todos, y así les aprobamos las enmiendas, porque
claro, para que no digan que no aprobamos enmiendas a los
grupos de la oposición. Podemos votar todo a favor desde la
supresión del artículo este, ¿no?, no hay inconveniente, y
que por (...), cuatro enmiendas más.

EL SR. PRESIDENT:

Es a dir, que quedarien transaccionades aquestes
esmenes, amb una única de supressió ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Que se agrupen y votaremos a favor de las enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, quedarien modificades aquestes esmenes per
una única transaccional de supressió del 32 ter?

No procedeix a la votació?

EL SR. LLETRAT:

No, no, no importa.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo entenc que l'objectiu de la votació és, en tot cas, donar
dret que aquestes esmenes siguin mantengudes per al Ple,
perquè les esmenes per ser mantengudes han de ser votades,
lògicament no som jo que he de defensar aquest dret, perquè
les esmenes no són meves.

EL SR. PRESIDENT:

Sempre queda la possibilitat de plantejar un vot
particular. A veure, Sr. Lletrat, per favor, indiqui
tècnicament què és el més correcte en aquest moment,
procedir a la votació d'aquestes esmenes ...



EL SR. LLETRAT:

Em sembla que ho podem deixar així com està, de veres. Tota
vegada que, com que es postula la supressió, en aquest cas,
votar-les definitivament totes conjuntament, a aquestes esmenes,
a més, em sembla que les hem de votar conjuntament i després
...

EL SR. PRESIDENT:

Votarem, idò, conjuntament les esmenes 436 i 519 del Grup
Mixt, 361 del Grup Nacionalista i 319 del Grup Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Queden aprovades per unanimitat. I, en conseqüència, dins el
dictamen queda suprimit l'article 32 ter.

EL SR. LLETRAT:

No hi serà.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a la votació de la modificació de la denominació
del capítol tercer del títol tercer de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, que serà Del Govern de les Illes Balears. Aquesta
proposta de votació de modificació no em ve amb indicació de
quin és el grup que manté aquesta esmena.

EL SR. LLETRAT:

Hi ha l'esmena 362 del Grup Nacionalista-PSM que postulava
una modificació, però que després va arribar amb una transacció.
Vostè deia "Del Govern i de l'Administració", i s'ha passat a "Del
Govern de les Illes Balears". Es va transaccionar, el Grup
Popular i el Grup Socialista, segons les meves dades varen votar
a favor, ningú no va votar en contra i es va abstenir el PSM que
en aquell moment era present a ...

EL SR. PRESIDENT:

Idò votarem la modificació de la denominació del capítol
tercer del títol tercer de l'Estatut que serà "Del Govern de les
Illes Balears".

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada, idò, aquesta modificació de la
denominació del capítol tercer del títol tercer de l'estatut,
que es denominarà "Del Govern de les Illes Balears".

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Voldria explicar el vot.

EL SR. PRESIDENT:

Per explicació de vot, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup defensava que era
més interessant una denominació que digués "Del Govern
de les Illes Balears i l'Administració", per evitar que
l'Administració tengués un capítol específic dins el títol
tercer que és "De les institucions de la Comunitat
Autònoma". Creim que l'Administració no és una de les
institucions de la Comunitat Autònoma, sinó que
generalment sempre es tracta conjuntament del Govern i de
l'Administració. Per això ens hem abstingut en aquesta
denominació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a l'article 33, esmena 437 del Grup Parlamentari
Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. És una supressió parcial i
també queda defensava en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 363 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència a
tres apartats de l'article 33, al primer creim que regula
millor què és el que ha de fer el Govern, dirigir la política
de l'Administració autonòmica, al punt 4t creim que hi ha
d'haver una referència als mecanismes per exigir
responsabilitat directa dels consellers i al punt 8è, en
coherència al nostre 31 bis que havíem establert sobre els
motius de pèrdua de la condició de president, se substitueix
el redactat de l'actual apartat 8è. Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions? No n'hi ha. Passarem a
votar l'esmena 437 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem a repetir la votació. Esmena 437 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 13; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Esmena 363 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Passarem a votar l'article
33.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 33.

A l'article 34, no inclòs dins la proposta de reforma, s'hi
manté l'esmena 364 del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda,
té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, és en coherència que s'ha incorporat el seu
contingut al 33.1 perquè ho trobàvem més adequat
sistemàticament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. 

A l'article 35 bis s'hi mantenen les esmenes següents, en
primer lloc, la 520 del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual,
té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes 365 i 382 del Grup Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes no tenen res a
veure entre elles ni amb l'article 35 bis. Realment són la
creació de dos articles nous, però les podem defensar en
aquest moment. Per un vent es demana que l'Estatut, que la
nostra norma institucional bàsica, dediqui un article a la
necessitat de crear per llei el Consell Econòmic i Social com
a una institució de participació dins l'assessorament de la
planificació econòmica. Tan sols és que el Parlament,
mitjançant llei, crearà aquesta figura del Consell Econòmic
i Social que per al nostre grup seria enriquidor, per la
planificació i pel debat sobre l'activitat econòmica a les Illes
Balears, participatiu, i que hauria de quedar garantit per
l'Estatut, com han fet altres estatuts i com s'anomena dins la
Constitució Espanyola.



Per altra banda, l'altre article era en coherència al nostre
plantejament que el capítol referit al Govern hauria de tenir
aquelles apartats referits a l'Administració, per tant, essent
recollits aquí els articles 41 i 42 de l'Estatut, que es refereixen a
l'Administració pública, i s'han dut a un 35 ter de nova redacció.
creim que també és més apropiat i s'ha aprofitat per establir un
requisit de la funció pública de les Illes Balears que és el
coneixement de la llengua pròpia. Més enllà d'això tan sols recull
els elements que ja eren presents als articles 41 i 42, com dic,
només afegint-hi un que ens sembla molt important, i és la
capacitació dels funcionaris, dels treballadors públics per poder
servir als ciutadans de les Illes Balears en condicions, no se'ls pot
servir en condicions si no es coneix la llengua pròpia que parlen
els ciutadans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votarem aquí, a aquest 35 bis només el
que pertoca a l'esmena 365, i la 382 la votarem al 35 ter, que
també està indicada.

EL SR. LLETRAT:

No, però hi ha la 320, del Grup Socialista, la 321, que també
hi fa referència.

EL SR. PRESIDENT:

Es donarà per feta la defensa d'aquesta esmena. Ara em vénen
indicades la 320 i la 321 del Grup Parlamentari Socialista, al 35
ter, només hi tenc la 322 del Grup Parlamentari Socialista. La
320 a la 321, fan referència al 35 bis o fan referència al 35 ter?
Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. És que s'ha alterat l'ordre del debat,
perquè aquí hi ha unes esmenes a un article de la ponència, que
és el 35 bis, i després el que hi ha són unes propostes de nous
articles, que s'haurien de veure a continuació, però bé ... L'article
35 bis és el que fa referència al Consell Consultiu, nosaltres, en
aquest text de ponència, sobre el Consell Consultiu, hi tenim
dues esmenes, que són la 320 i la 321, aquestes dues esmenes fan
referència que el Consell Consultiu, en relació al text de la
ponència, afegir que la seva composició, de cinc membres, i que
aquests membres siguin elegits pel Parlament, entre juristes de
reconegut prestigi i pel vot favorable de les tres cinquenes parts.
Aquesta és la modificació, l'esmena, dividida en dues, l'altra diu
que una llei del Parlament en regularà la resta de qüestions, està
dividit en dues esmenes, però aquesta és la proposta de
modificació d'aquest article 35 bis, creim que seria millor
resoldre'l, i després, si li ho sembla al president, passar als
articles nous que es proposen a continuació.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament. Votarem en primer lloc les esmenes
320 i 321. La 520 del Grup Mixt, Sr. Lletrat, fa referència
al 35 bis o és de creació d'un 35 ter?

EL SR. LLETRAT:

A l'article 35 bis, tota vegada que es refereix que en
qualsevol cas el Consell Consultiu restarà obert a consulta
legal per part d'un ...

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Idò, en aquest moment votarem per separat, en
primer lloc l'esmena 520 del Grup Parlamentari Mixt. Sí, Sr.
Jaén, té un torn d'intervenció, efectivament.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Mis notas me dicen
que la 321 está incorporada como punto segundo, y así es,
cuando vemos el texto del 35 bis, el apartado segundo
incorpora la enmienda 321 del Grupo Parlamentario
Socialista. Dice: "Una llei del Parlament en regularà la
composició i les funcions", es lo que dice la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, la 321, la 321, y mis notas
me dicen que está incorporada.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, jo, al seguiment que tenc la tenc com a esmena
a defensar i votar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Entonces, no sé de dónde sale este texto, porque no tiene
ninguna enmienda del PP ni de otro grupo. Este texto, ¿de
dónde se incorpora, al menos para aclarar ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, per favor, vol aclarir la situació?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo la puc aclarir, si vol, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

A mi m'agradaria en primer lloc sentir l'opinió del lletrat,
Sr. Triay.



EL SR. LLETRAT:

L'article 35 bis que ja ve dins el text de la proposta, ja ens diu
"Una llei del Parlament en regularà la composició i les funcions",
ja ve, en aquest cas.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Pero, ¿como consecuencia de qué?

EL SR. LLETRAT:

Porque fue signada por todos los grupos parlamentarios
cuando ...

EL SR. PRESIDENT:

I l'esmena, què diu?

EL SR. LLETRAT:

I l'esmena diu: "Una llei del Parlament en regularà
l'organització -no la composició-, l'organització i el
funcionament". El text que en aquest moment hi ha dins
l'informe de ponència ...

EL SR. PRESIDENT:

No és el mateix. La situació crec que està aclarida, no és el
mateix el que deia l'informe de ponència que el sentit de
l'esmena que manté el Grup Parlamentari Socialista. En
conseqüència, crec que s'ha de procedir a la votació de ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Nosotros, Sr. Presidente, estamos pendientes de una
transacción, con un texto transaccionado, y no sé si está el texto
ya redactado, y, si no, lo dejamos para el Pleno. Lo digo porque
...

EL SR. PRESIDENT:

Farem un recés de cinc minuts i proposin, si de cas, aquesta
transacció.

Prec que seguin als seus escons, recomençam la sessió.
Procedeix, en aquests moments, votar, en primer lloc, l'esmena
... Prec que seguin als seus escons, per favor. Votarem, en primer
lloc, l'esmena 520 del Grup Parlamentari Mixt.

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.

L'esmena 365 del Grup Nacionalista-PSM la votarem
també en aquest moments, i passarem la 382 a l'article 35
ter. Esmena 365 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passarem ara a votar la proposta de transacció que han
indicat que farien el Grup Parlamentari Popular i el Grup
Parlamentari Socialista, pel que fa a les esmenes 320 i 321.
Volen fer arribar a aquesta mesa la proposta de transacció,
per favor? Sr. Lletrat, en vol fer lectura?

EL SR. LLETRAT:

Aquesta transacció diu el següent: "El Consell Consultiu
serà integrat per set juristes de reconegut prestigi, dels quals
tres en seran elegits pel Parlament mitjançant el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats", aquest
és l'apartat primer. I l'apartat segon diu: "Una llei del
Parlament en regularà l'organització i el funcionament".

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta transacció substitueix les esmenes 320 i 321.
Estan d'acord els grups que es tramiti aquesta transacció?
Passam, idò, a votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?



EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, 1; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta proposta transaccional.

Votarem ara l'article 35 bis, ...

EL SR. LLETRAT:

No, president, no importarà per què queda, amb aquest
contingut, queda subsumit al nou article.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte.

EL SR. LLETRAT:

Hem votat la transacció que és la substitució de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però ara hem de votar l'article, ..., exacte, ara hem de votar
aquesta transacció ja com a forma d'article.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No, no, Sr. President. La transacció fa referència als apartats
2 i 3, l'apartat 1 és el que hi havia a l'article, per tant, l'article
modificat s'ha de votar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, s'ha de votar l'article modificat. Efectivament, article 35
bis amb la modificació introduïda per la transacció. A més, del
contingut que ja tenia inicialment.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovat l'article 35 bis amb el nou
redactat.

Pel que fa a la creació d'un nou article 35 ter, donam per
debatuda ja l'esmena 382 del Grup Nacionalista-PSM, i hi
queda la 322 del Grup Parlamentari Socialista a aquest
apartat. Té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un nou article que
proposa la incorporació a l'Estatut d'Autonomia, per tant,
donant-li rang estatutari a una nova institució, que és el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el que es fa
és una definició del sentit d'aquesta institució, com a òrgan
col•legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament
i proposta en matèria econòmica i social, i, per tant,
consideram que és donar-li molta més força encara que
existeixi la voluntat política de crear-lo actualment per llei,
però que quedi incorporat a l'Estatut sense cap altre tipus de
condicionaments, ja que la llei del Parlament serà la que en
reguli totes les altres qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Intervencions en relació ...? Sí, Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ha defensat la seva
pròpia proposta, sobta que mentre que per al Consell
Consultiu ja es marca la composició exacta a l'Estatut, al
Consell Econòmic i Social no hi hagi una referència, com a
mínim a les organitzacions sindicals, econòmiques i socials,
i a l'Administració insular, que és el que nosaltres creim que
s'hauria de garantir estatutàriament, amb independència que
la composició concreta i numèrica vagi definida a la llei,
però, en qualsevol cas, creim que és bo que es preservi un
mínim de la composició al propi Estatut. A posta ens
abstendrem en aquesta proposta del Partit Socialista,
bàsicament perquè nosaltres en tenim una que ens satisfà
més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a votar en contra de estas
enmiendas, porque queremos llegar a una transacción, en
función 'de lo que también, el proyecto del Gobierno sobre
este asunto ya tiene un borrador de proyecto y, por lo tanto,
nos gustaría, discutirlo con el PSM, con el Grupo Socialista
y con los otros grupos para presentar una enmienda
transaccional en el Pleno. Así que haremos este voto pero
remitiéndonos un poco a esta transacción.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a votar, idò, en primer lloc,
l'esmena 382 del Grup Nacionalista-PSM.

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. Esmena 322 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. 

Arribats a aquest punt, abans d'aixecar la sessió, faríem
l'observació que començarem avui horabaixa a les 16,30 fins a
les 18,30. És a dir, a les 18,30 tallarem al punt on estiguem i, si
no s'hagués acabat el dictamen, la qual cosa és de preveure, es
continuaria la setmana que ve, dia 12, a les 10,30 del matí. I ara,
s'aixeca la sessió fins a les 16,30. Gràcies a tots.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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