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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió. Deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

Sí, Sr. Antich?

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Francesc Antich substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Portella, vostè no substitueix ningú, vostè ja és
titular d'aquesta comissió.

Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Antoni Sansó.

EL SR. PRESIDENT:

L'objecte de la sessió d'avui és continuar amb el dictamen
de la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia. A la darrera
sessió, s'havia quedat a l'article 51, al qual es mantenen les
següents esmenes: en primer lloc, la 443/98, del Grup
Parlamentari Mixt.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. LLETRAT:

Prèviament a entrar en l'anàlisi d'aquest article, m'agradaria
repartir l'article 38, que va ser objecte d'aprovació en la darrera
sessió, perquè hem considerat que hi ha una sèrie de
correccions tècniques que s'han de fer. Ahir vaig tenir ocasió
d'entregar-ne a segons quins diputats. Jo els llegiré les
modificacions que hi hem fetes.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, en qualsevol cas, que es reparteixi als diputats.

Sr. Lletrat, pot indicar...

EL SR. LLETRAT:

Jo m'he quedat sense l'escrit.

Bé, l'apartat dos de l'article 38 deriva de l'esmena del Grup
Socialista que s'hi va incorporar, i el paràgraf dos d'aquest
article de la proposta que vostès tenen en les mans és una
esmena que s'hi va incorporar com a apartat setè, del Grup
Socialista. L'apartat tercer de l'apartat dos, o el paràgraf
tercer de l'apartat dos, és conseqüència, així mateix, d'una
esmena del Grup Socialista, però en lloc de dir “Al consell”
deia “al lloc”, i per dues vegades a dues ratlles es deia “al
lloc que sel correspongui”, “al lloc que sel correspongui”,
vol dir que hi havia una duplicitat de noms; per tant, com
que era una substitució d'un precepte de l'Estatut actual,
hem agafat la denominació de l'Estatut actual, que diu “Al
consell que els correspongui seran substituïts per aquells
candidats que ocupin el lloc següent al del darrer elegit a les
llistes electorals corresponents”. Hi hem afegit aquesta
addició de l'article actual de l'Estatut a l'article 38: “Els
consellers insulars substituts no tendran la condició de
diputats” perquè consideram, tècnicament, que suprimir
aquest apartat no és convenient.

A l'apartat tercer, hi hem de fer observació d'una cosa
que no sé si s'ha plantejat, si nosaltres ens l'hem plantejada,
quan diu que el càrrec de president de les Illes Balears, de
president de Parlament, de membre del Govern, de senador
de la Comunitat Autònoma i de portaveu de grup
parlamentari, pot ser que no ens hàgim adonat que hem fet
referència a grup parlamentari, però existeix el Grup
Parlamentari Mixt, en el qual, si s'apliquen les normes que
hi ha aquí dins, dins el sistema parlamentari nostre, s'hagi de
córrer el torn de portaveu. Per tant, aquest problema el deix
així per si vostès el volen tenir present o el volen resoldre de
qualque manera.

El membre d'un consell insular que resulti elegit per
ocupar el càrrec vacant, això es manté ben igual, el que
passa és que anava als darrers apartats i l'hem duit al tres.

Els diputats hi podran renunciar, tota vegada que se'ns ha
plantejat la qüestió, on es poden donar tres situacions: una
incompatibilitat, una renuncia de diputat i una renuncia de
conseller, hem considerat que primerament hi posàvem la
renúncia de diputat, després la fórmula, com se solucionava
la renúncia, i després, la substitució del conseller, a l'apartat
sisè, per separar les qüestions.

“Les renúncies a què fan referència l'apartat anterior
queden limitades que el conjunt de càrrecs incompatibles
establert a...”, bé; després, que les renúncies són reversibles
en un sentit o en un altre són irreversibles, també ho hem
canviat de lloc.
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“Les renúncies a què fa referència l'apartat anterior queden
limitades que el conjunt de càrrec incompatibles establerts a
l'apartat dos i el de les renúncies voluntàries no superin el 50%
dels electes de cada candidatura i cada circumscripció”.
Després d'haver analitzat aquesta limitació, es podria donar el
cas, perfectament possible, que la renúncia no fos possible
perquè, com a conseqüència de les incompatibilitats, i sobretot
en el supòsit que s'ha donat en aquesta legislatura, suposem que
el president del Govern de la Comunitat hagués fet (...), ja
quedàs limitada la possibilitat a renunciar-hi, vol dir que es pot
coartar la possibilitat de renúncia a un càrrec. Només perquè en
tenguin coneixement. Hi ha la possibilitat també de fer
referència a la renúncia al càrrec de diputat de l'illa de
Formentera; si vostès ho tenen clar, està bé, però tenguin en
compte que només hi pot renunciar un (...), i el conseller que no
ostentàs el càrrec de diputat per haver substituït els
incompatibles o els qui havien voluntàriament renunciat al
càrrec de conseller, és la fórmula, expedició de la credencial,
que abans he dit. Això pel que fa a l'article 38.

Després, se'm va comanar que fes una reducció de
l'exposició de motius, que també ha de ser incorporada a
l'informe de ponència, com a treball elaborat per l'informe de
ponència. Aquesta proposta, vostès la tenen, la poden llegir i hi
faran les observacions pertinents. No sé si s'han fixat que dins
l'informe de ponència, a dins la primera redacció, que l'article
50 fa referència que s'havia incorporat una esmena del Grup
Popular que havia estat aprovada; a l'informe de ponència,
aquesta esmena no hi va ser traslladada, per tant, quan facem la
lectura del 53, s'ha de tenir en compte, tal com diu l'informe de
ponència, l'article 53.

I una altra matisació, hem canviat la denominació del
capítol tercer, títol III, hi hem posat “el Govern de les Illes
Balears”. Títol III, capítol tercer, denominació, però hem post
la denominació del títol III, capítol tercer, “Govern de les Illes
Balears”, però ens hem deixat sense posar “el Parlament”, no
deim “de les Illes Balears”, el “president” no deim “de les Illes
Balears”. Per tant, es tractaria també que hi hagués voluntat que
en el títol derivat de les institucions de la Comunitat Autònoma,
si s'ha fet una descripció, si s'ha modificat una descripció de
l'Estatut actual, també s'hi fessin de les altres dues, o que no es
fes, però almanco tenim constància que hem posat en el títol III,
capítol tercer, denominació del Govern de les Illes Balears, i
que no ho posarem ni en el títol I ni en el títol II. Només és
aquesta observació, nosaltres, en analitzar-ho, ens trobam amb
aquesta situació, això vol dir que farem el dictamen de comissió
pertinent.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, hi ha dues qüestions, crec que es poden resoldre, és a
dir, si s'ha optat per fer el canvi de nom de “Comunitat
Autònoma de les Illes Balears” per “Illes Balears”, el que és
normal és que sigui “Parlament de les Illes Balears”, no
“Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears” ni
“Parlament”, tot sol, que sigui també “president de les Illes
Balears” en comptes de “president de la Comunitat Autònoma”,
és a dir, que en aquest sentit...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

 Sr. Presidente, una solución (...) del Estatuto, lo más
normal y corriente es poner “del presidente del Parlamento”,
también quedaría bien, no importaría a lo mejor adjetivar,
ya que el Estatuto de por si es de las Islas Baleares. No
haremos tampoco ninguna cuestión de importancia en este
aspecto, pero lo más normal, en el Estatuto, haciendo una
revisión de los demás, hablan de las instituciones de
gobierno, bueno, pues, del Gobierno del Parlamento, del
Gobierno del Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, que creuen que s'ha de deixar “El Govern de les
Illes Balears” i la resta sense adjectivar.

És a dir, realment, en aquest moment estam fora de
debat, el lletrat ha fet una reflexió, fins i tot també la de
l'article 38, hi caben dues possibilitats, això queda així i si
s'hi ha d'introduir qualque modificació, es fa en el Ple, cosa
que crec que a vegades és difícil, per la mecànica de plenari,
o se'n parla en aquests moments aquí. És a dir, aquí hi ha en
primer lloc la qüestió de l'article 38, la redacció que es
proposa en aquest moment, que s'havia demanat a la
passada comissió que el lletrat fes una redacció coherent
d'aquest article 38, aquesta és una primera qüestió, i l'altra
és l'observació, des del punt de vista tècnic, que se'ns en fa.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, perdoni que faci una altra observació.
Vàrem aprovar el darrer dia la supressió d'un article, i
aquest article és més que necessari que existeixi, i em
referiré a quin és.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, però, no posem tots els temes damunt la taula, anem
per parts.

Primera qüestió, l'article 38, tal com ve redactat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

A nosotros, Sr. Presidente, nos parece que Formentera
tiene que figurar la posibilidad de la renuncia, porque es una
circunscripción, nos parece, no haremos tampoco ningún
motivo, si no hay consenso, no tendremos..., pero la verdad
es que hacemos un gran esfuerzo y, en definitiva, los que
tenemos menos renuncias serán el Grupo Parlamentario
Popular, los grupos mayoritarios, y, sobre todo, que tenga el
Gobierno, por tanto, las incompatibilidades son muchas y
afectarán de una manera muy significativa, y las renuncias
eran pocas, al grupo mayoritario. Nos parece que en el caso
de Formentera, como circunscripción única, que tiene su
propia circunscripción, no hay posibilidad de renuncia, y
sería un agravio con respecto al resto de las islas. Pero, en
fin , nos gustaría que todos estos temas se resolviesen, si es
posible, fuera de la comisión; hagamos luego un aparte y
podamos tratarlo. Nosotros no vamos a propiciar ninguna
reforma de manera unilateral en estos aspectos.
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EL SR. PRESIDENT:

Suspendrem la sessió per un temps de cinc minuts i mirarem
quines possibilitats hi ha sobre aquestes qüestions.

Bé, abans de començar el debat de l'article 51, la redacció
de l'article 38 que s'ha entregat per part del lletrat, tenen
inconvenient que siguin la que formi part del dictamen de
comissió, amb independència del que pugui passar en el Ple?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

L'article 38 és una redacció que és fidel al que la comissió
va aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte. O sigui, s'havia de donar una redacció a l'article 38,
afegir-hi esmenes, hi havia alguna correcció gramatical a fer,
això és el que es planteja avui, pel que respecta a l'article 38, i
perquè tenguem el coneixement que aquest text que s'entrega
ara, en aquest moment, serà el que formarà part del dictamen de
la comissió; les altres qüestions plantejades pel lletrat, com
pugui ser el nom, com pugui ser el tema del Grup Parlamentari
Mixt, com pugui ser la qüestió del diputat de Formentera, seran
qüestions que no són en aquest moment objecte de discussió
dins la comissió, serà objecte, en el seu cas, de discussió en el
ple, es a dir, que el dictamen de comissió no incorporarà
aquests aspectes.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Un moment. Sí, Sr...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només en el mateix sentit de la
literalitat de l'acord, encara ara no ho acabam d'entendre, però
ja serà per a més endavant, en el darrer incís de l'apartat segon,
se'ns ha explicat, jo no he acabat d'entendre per què és
necessari, havent-hi l'apartat tercer, com ja va presentar el Sr.
Triay quant que era repetitiu, i com a mínim, no acaba igual;
aleshores, l'apartat tercer, quan diu qui substituirà en el cas
d'incompatibilitats, no acaba que “els consellers insulars
substituts no tendran la condició de diputats, com sí acaba en el
darrer incís del segon, però, vaja, és un tema que havia quedat
amb interrogant a la intervenció del Sr. Triay, a la darrera
proposta, i, en qualsevol cas, suposat que hi haurà un debat
encara sobre l'article 38 i mirar de polir allò dels membres únics
dels grups parlamentaris, serà interessant, per ventura, tenir-ho
present. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, és clar que aquest article 38 encara, tal com
queda, pot tenir certes imperfeccions, ara, serà una qüestió
a debatre dins el ple.

EL SR. LLETRAT:

Si m'ho permet, Sr. President, diré que aquest apartat
tercer, el paràgraf tercer, deriva de l'esmena del Grup
Socialista 323, que es va transaccionar, i que deia “en el lloc
que els correspongui com a consellers insulars, seran
substituïts per aquells candidats que ocupin el lloc següent
al del darrer elegit en les llistes electorals corresponents”;
aquesta era una addició similar al paràgraf segon de l'apartat
segon, llevat que deia “el consell que els”, deia “en el lloc
que”, i per evitar que hi hagi dues duplicitats de nom, “en el
lloc” i “en el lloc”, s'ha posat això. Després, per fer
referència que els consellers insulars substituts no tendran...,
els consellers insulars substituts no tendran la condició de
diputat, com que és una expressió aquí de l'Estatut actual
que tècnicament creim que no fa nosa, i no hi tenim cap
motiu, en un principi, s'hi ha incorporat per això, però si ho
creuen oportú, que es modifiqui. Això és un punt.

I ara, si m'ho permet, Sr. President, vàrem aprovar una
esmena de supressió de la possibilitat de dissolució del
Parlament, la vàrem aprovar tots, per unanimitat. A
continuació, es va aprovar una esmena que també suprimia
l'article 32 bis, o 32 ter, que deia “els diputats i consellers
dels consells insulars continuaran ostentant el càrrec de
consellers en els consells insulars fins que no s'hagi
constituït el nou consell insular”. Això era una incorporació
que havíem fet al text de l'Estatut en llevar la disposició
transitòria desena, que feia referència a aquesta qüestió. El
Parlament funciona amb diputació permanent, si funciona
amb diputació permanent, no tenim cap problema, però el
problema que se suscita és que si no mantenim almanco un
article que faci referència a la permanència fins la
constitució del nou consell insular, per una altra raó, l'article
42, em sembla, de la Llei de règim electoral general
estableix que en tot cas acaben els diputats el seu mandat el
dia abans de les eleccions, això és la Llei de règim electoral
general; per tant, per entrellaçar la possibilitat que es
quedi..., sinó donar cobertura legal, cobertura estatutària a
la permanència, que ja figurava dins l'Estatut, però que ens
l'havíem dut (...) per solucionar aquest problema, i, sense
voler-ho, l'hem llevat de la reforma. Només perquè tenguin
coneixement d'aquesta qüestió.

He acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Sí, Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Un petit detall que voldria recordar, perquè jo veig que
sobre l'article 38 hi ha disparitat de criteris. Sembla que hi va
haver un intent de parlar-ne, perquè el tema de Formentera, el
tema del Grup Mixt, el tema dels unipersonals, etc., que si es
deixa per al plenari, per al Ple del Parlament, amb esmenes
transaccionals, amb la dificultat que hi ha per dur a terme
esmenes transaccionals, que s'ha de discutir abans d'arribar al
plenari del Parlament, perquè, si no, no serà possible
modificació.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, jo som conscient d'aquesta qüestió i, a més, estic
d'acord amb la seva precisió, és a dir que la tramitació
d'esmenes transaccionals dins el plenari, des del meu punt de
vista, és molt complexa; ara, avui som dimecres, queda dijous,
divendres i dilluns, és a dir, serà una qüestió enter els grups
parlamentaris mateixos; es a dir, en aquest moment, realment,
la nostra tasca és fer feina amb el dictamen de la comissió,i
podem ser conscients que hi queden algunes imperfeccions.
Això és una cosa que no depèn d'aquesta comissió.

A l'article 51, s'hi manté l'esmena 443, del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena de
substitució, sobretot en el que és el punt dos; és una esmena que
fa referència a convocatòria de concursos per cobrir vacants en
tema de justícia. Crec que es defensa amb els seus propis
termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

També hi ha l'esmena 375, del Grup Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, hem estat
demanant o reivindicant en molts moments que per exercir la
funció pública a les Illes Balears s'ha de conèixer la llengua
pròpia del país. Ens sembla una bajanada, però, segons sembla,
no és compartida aquesta sensació amb la resta de grups
parlamentaris. En aquest cas, es refereix a l'exercici de la
judicatura; creim que s'ha d'acreditar el coneixement de la
llengua catalana a un nivell proporcional al càrrec, no a la
judicatura, sinó al sistema judicial, i hauria de ser un mèrit
preferent el coneixement del dret balear. Aquest mèrit està
establert a alguns estatuts, per exemple al català o al basc, i
consideram, com ja dic, sotmès també a transaccions del tipus
que fos considerat un mèrit el coneixement de llengua catalana,
com a mínim, com també figura a altres estatuts, però pensam
que l'Estatut no pot ignorar, no pot oblidar, quan regula el títol
del Tribunal Superior de Justícia la importància del
coneixement del propi dret i de la pròpia llengua a l'hora
d'exercir l'activitat a les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació amb
aquestes esmenes? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. También en nuestro
grupo hay la preocupación por este aspecto, bien es verdad
que, examinado el resto de los estatutos que tienen como
carácter diferencial en sus comunidades una lengua propia,
en Cataluña, por ejemplo, no aparece nada referente al tema
de la lengua catalana, y sí aparece en el país vasco y
también en Galicia. Yo creo que las enmiendas, tal como
están, no son muy precisas; primero, por ejemplo, por
referirme a la enmienda del PSM, cuando habla de las
convocatorias. Bien, las convocatorias pueden ser para
concurso oposición, para ingreso, pueden ser para concurso
de traslados. Yo creo que hay temas en los cuales nosotros
no podemos entrar, porque, claro, las convocatorias son de
carácter nacional y, por tanto, cuando se hace una oposición
a juez, a fiscal o a cualquier tema administrativo de
personas que presten sus servicios en la Administración de
la justicia, esto hay que precisarlo, corresponde, por ley
orgánica, al Consejo General del Poder Judicial; ahora bien,
a recoger la necesidad, la conveniencia, de que el
conocimiento del derecho civil de las Islas Baleares,
derecho civil propio de estas islas, derecho especial, sea
mérito preferente, no tenemos inconveniente, y a reconocer
también que el conocimiento de la lengua catalana también
sea como derecho preferente tampoco hay inconveniente,
pero la redacción tenemos que buscarla, que sea una
redacción apropiada, incluso por transacción se podría hacer
entre las dos enmiendas, la del Grupo Mixto y la del Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM.

Yo creo que esto, siguiendo otras comunidades
autónomas que lo tienen así, sería conveniente, pero
también lo podemos dejar para el pleno, porque puede ser la
redacción muy sencilla, basta añadir el punto siguiente el
aspecto éste, que con carácter de mérito preferente...,
vamos, si quieren, lo hacemos ahora, pero por no demorar
las cosas, yo creo que a continuación se podría poner de esa
manera.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup estarà obert a les
transaccions que puguin incorporar-se al text, naturalment, i per
tant, tot allò que s'hi avanci, ens pareixerà correcte. D'entrada,
pensam que les convocatòries es fan, és clar que queden
referides als llocs vacants a les Illes Balears, i, per tant, a
concursos, perquè és un afegitó del 51.1, que se circumscriu a
aquest supòsit. De tota manera, no tendríem inconvenient que
es precisàs a la nostra esmena.

Creim, i ho hem defensat en distintes ocasions, que no
hauria de ser un mèrit, sinó que hauria de ser un requisit, però,
evidentment, la millora és substancial respecte del redactat
actual, i estarem oberts a qualsevol mena de transacció, copiant,
plagiant, qualsevol dels estatuts que ha anomenat el Sr. Jaén
Palacios, i d'on ens semblarà correcte traslladar.

En qualsevol cas, només perquè se m'ha oblidat, perquè les
teníem separades, al punt 51.2, del segon apartat demanam la
supressió, i és tan sols per argumentar que és perquè no creim
adequat, així com s'ha argumentat en distintes ocasions a les
esmenes a l'Estatut, que sigui l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears qui digui a l'Estat com ha de regular una figura que és
pròpia de l'Estat, com és el ministeri fiscal. Dir que ministeri
fiscal serà regulat per l'Estat, no creim que sigui així perquè ho
digui l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i en qualsevol
cas, ho trobam sobrer, i en demanam la supressió. En qualsevol
cas, tampoc, és evident, no es tracta d'un tema de relleu, i estam
oberts, tant si és ara com més endavant, a arribar a una
transacció sobre el punt primer amb el Partit Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. En relació a les esmenes que fan
referència, tant la del grup Mixt com la del Grup Nacionalista-
PSM, al coneixement de la llengua catalana per part del
personal (magistrats, jutges, secretaris judicials i d'altre) de la
Justícia a les Illes Balears, nosaltres creim, i ho defensarem,
que l'esmena més adient és la del Grup Mixt, la d'Unió
Mallorquina, al punt dos, que realment és la innovació que fa,
perquè els punts u i tres no deixen de ser repetits dels que hi
havia a l'article. Per tant, és l'esmena que demana que sigui
preferent tant el coneixement de la llengua com el coneixement
del dret civil de les Illes Balears, i ens sembla que pràcticament
fer una esmena transaccional sobre aquesta seria molt fàcil, si
es volgués fer en aquest moment i deixar-ho resolt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Nosotros, Sr. Presidente, abogamos porque se haga una
traslación casi de los textos íntegros de Galicia o del país
vasco, que es lo que nos parece más prudente; en ningún
caso, la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto ni la del
PSM, sino una traslación de esos artículos. Creo que son el
25 de uno y el 36 del otro, más o menos, están en ese orden.
Es decir, considerar que la especialización de las personas
que se presentan a estas plazas en el derecho civil especial,
en nuestro derecho de las Islas Baleares, i en la lengua
propia de las Islas Baleares, la lengua catalana, mérito
preferente, en ningún caso poner nada más, sino eso, que es
lo que nos parecen más adecuado en este momento, que
además es un gran avance, y que, por otra parte, el órgano
de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder
Judicial, ya está en marcha y las próximas pruebas que haya
ya contemplan estas posibilidades, incluso ya creo que el
conocimiento del derecho foral, los derechos especiales, en
otro sitio, se viene contemplando como un mérito en el tema
de cubrir plazas, en casi todas las comunidades autónomas
lo tienen.

EL SR. PRESIDENT:

Sotmetré a votació aquestes esmenes, i si no es concreta
una proposta de transacció, ja es concretarà en el seu
moment.

Esmena 443, del Grup... Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És que ara mirant-ho, si pogués
passar ja l'esmena, la redacció exacta de l'article 25 de
l'Estatut de Galícia, per al nostre grup podria quedar tancat
aquest tema ara mateix, si no, podem passar a votació. El
nostre grup admetria aquesta transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén?

En faci lectura, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La llegiré en castellà, que és com està en el text: “En la
resolución de los concursos y oposiciones para proveer los
puestos de magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales
y todos los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia, será mérito preferente la especialización en el
derecho gallego y el conocimiento del idioma del país”, en
aquest cas, el idioma del país pot ser la llengua catalana, pot
ser el idioma del país. Per a nosaltres, aquest redactat ja ens
pareix perfecte, i, en qualsevol cas,el que fos.
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(Se sent que algú intervé).

Em pareix correcte. Per a nosaltres, podria quedar
incorporat en aquest mateix sentit. Retiraríem les nostres
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d'acord tots els grups, amb aquesta transacció? Idò,
queden retirades les esmenes 443, del Grup Mixt, i 375, del
Grup Nacionalista.

La redacció és la que ha llegit el diputat Sr. Alorda, només
que la referència a el idioma del país serà la llengua catalana.

Passam a votar, idò, l'article 51 amb aquesta modificació
introduïda.

Vots a favor de l'article 51?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 52, no s'hi mantenen esmenes. Hi ha qualque vot
particular pendent a l'article 52?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, volem mantenir un vot particular en relació...
Bé, ara som a l'article 52. L'article 52 no forma part en aquest
moment de l'informe de ponència perquè la modificació que s'hi
havia fet es va eliminar, per tant, nosaltres tornam a defensar
que en lloc de participar en la fixació, en el punt dos, s'hi digui
“fixar“, que és el que es va prendre en consideració per part del
plenari del Parlament, i que, per tant, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears fixarà les demarcacions territorials dels
òrgans jurisdiccionals i la localització de la seva capitalitat. Per
tant, hi mantenc un vot particular a favor d'aquesta redacció
inicial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Intervencions en relació amb aquest vot
particular? No hi ha intervencions.

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjat aquest vot particular del
Grup Parlamentari Socialista i no procedeix votar l'article
52.

Hi ha una esmena també del Grup Parlamentari
Socialista de creació d'un nou article, el 52 bis. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Es proposa un nou article que
reguli la forma d'elegir la terna que s'ha de presentar per
part del Parlament al Consell General del Poder Judicial per
nomenar magistrats, determinats magistrats, en el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, i es proposa que
aquesta terna sigui votada favorablement en el Parlament de
les Illes Balears per les tres cinquenes parts dels diputats.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en relació amb aquesta esmena? Sí, Sr.
Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

He de decir que vamos a apoyar la enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar aquesta esmena del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

A l'article 53, s'hi mantenen les esmenes següents: la 444
i la 540, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la defensa,
té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena molt
semblant a la que havíem presentat a l'article 51, només que
en lloc de justícia, s'hi parla de notaris i registradors. Per
tant, també està defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 376, del Grup Nacionalista-PSM. Sr. Alorda,
esmena 376, a l'article 53.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tornam a estar en el mateix debat
respecte del personal de la organització judicial, en aquest cas
es tracta de notaris i registradors de la propietat i mercantils, als
quals també es demana l'acreditació del coneixement escaient
de la llengua catalana, i que sigui mèrit preferent
l'especialització en dret balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Proponemos la misma solución que la adoptada con
anterioridad, al referirnos a los jueces y magistrados y demás
personal de la Administración de Justicia.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, en primer lloc, voldria defensar un vot
particular perquè aquest article 53 ara no hi és, a l'informe de
ponència, i no hi és perquè es va tornar al text inicial de
l'Estatut, que la proposició que es va prendre en consideració
deia que la Comunitat Autònoma fixarà les demarcacions
judicials, i ara s'ha tornat a la redacció que la Comunitat
Autònoma participarà en la fixació, que és el que deia l'Estatut
del 83, i, per tant, l'article ha desaparegut en aquest moment.
Nosaltres demanam, per tant, que a través d'aquest vot
particular torni a dir que la Comunitat Autònoma fixarà les
demarcacions judicials. 

Per altra part, també defensam, amb coherència amb l'article
que hem aprovat respecte de jutges i magistrats, que sigui una
redacció pareguda en relació amb el coneixement de la llengua
catalana.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sr. Alorda, podria indicar com quedaria aquesta
redacció semblant a la solució donada anteriorment, si és que
és possible aquesta transacció que es proposa?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

(Se sent que algú intervé).

És el que volia dir. En qualsevol cas, em sembla que és molt
semblant, si no li pareix, al Grup del Partit Popular, al segon
paràgraf del Grup Mixt, de fet. Jo, en aquest moment, no hi
veig la diferència encara. Gràcies.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, nosotros proponemos una redacción
similar a la del artículo 24 de Cataluña o similar a la que
hay en el Estatuto gallego.

EL SR. PRESIDENT:

 Bé, però, Sr. Jaén, en facin lectura; és clar, una redacció
semblant, no es pot aprovar, és a dir, s'ha d'aprovar un text
en concret. Per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, ya que siempre se pone a Cataluña, al
Estatuto, como un modelo a imitar, en este momento creo
que es adecuado.

Diría lo siguiente: “Los notarios y los registradores de la
propiedad y mercantiles serán nombrados por la Comunidad
Autónoma de conformidad con las leyes del Estado. Para la
provisión de notarías, los candidatos serán admitidos en
igualdad de derechos tanto si ejercen en el territorio de
Galicia como en el resto de...” Esto es Galicia, yo decía
Cataluña. Perdón, Sr. Presidente.

EL SR. LLETRAT:

¿Y por qué solamente los notarios y no los registradores
de la propiedad y mercantiles?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Y mercantiles, ¿hay algo más?

EL SR. LLETRAT:

Corredores de comercio.

EL SR. PRESIDENT:

Corredor de comerç.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

El corredor de comercio, bien.

“Los notarios y los registradores de la propiedad y
mercantiles serán nombrados por la Comunidad Autónoma
de conformidad con las leyes del Estado. Para la provisión
de notarías, los candidatos serán admitidos en igualdad de
derechos, tanto si ejercen en el territorio de la Comunidad
Autónoma como en el resto de España. En estos concursos
y oposiciones será mérito preferente la especialización en
derecho...”, ¿cómo citamos aquí?, ¿civil? “especial de las
Islas Baleares -o derecho civil especial- y en ningún caso se
podrà establecer excepción de naturaleza o vecindad”.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

I la llengua?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No haremos... En Cataluña, no está, pero podemos..., un
mérito preferente, la lengua.

EL SR. PRESIDENT:

El lletrat fa una observació tècnica sobre si s'hi incorpora el
corredor de comerç, a aquesta qüestió, i queda pendent el tema
lingüístic.

Vol fer lectura, tal com quedaria finalment, abans de
demanar si es transacciona, o no?, és a dir, és a efectes que
quedi gravat en el Diari de Sessions i que llavors sigui fàcil
poder veure aquesta qüestió.

Sr. Jaén, vol tornar a fer-ne lectura?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

“Los notarios, los registradores de la propiedad y
mercantiles y los corredores de comercio serán nombrados por
la Comunidad Autónoma de acuerdo con las leyes del Estado.
Para la provisión de notarías y plazas de registradores y de
corredores de comercio...”

EL SR. LLETRAT:

Para no utilizar...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Plaza.

EL SR. LLETRAT:

Per a la provisió d'aquestes places...

EL SR. PRESIDENT:

Per a la provisió d'aquestes...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

“Para la provisión de estas plazas, se exigirá la
acreditación...”, no, perdón, “será mérito preferente el
conocimiento del derecho civil especial de las Islas Baleares y
el conocimiento de la lengua catalana”.

Estamos abiertos, Sr. Presidente, a cualquier transacción, és
que la idea fundamental que estamos viendo es incluir de
manera similar a lo que hemos hecho con anterioridad en el
artículo que hacía referencia a jueces, magistrados y personal
de la Administración de Justicia, pues similar, si quitamos los
sujetos, o a los que afecta esta disposición, ponemos otros
sujetos, que en este caso son notarios, registradores, corredores
de comercio, y, en consecuencia, es el mismo asunto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. El Sr. Pascual em demana la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, jo crec que el Sr. Alorda té una transacció a fer a
l'esmena nostra, i jo crec que hi quedaria contemplat tot el
que aquí parlam, s'hi veuria molt més concret. Si el Sr.
Alorda vol (...) l'esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, en faci lectura.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President i Sr. Pascual. Bé, en primer lloc,
el nostre grup, no és que presenti la transacció, perquè
l'esmena que li agrada és la nostra, allò que succeeix és que,
en nom del consens i que celebram que hi pugui haver una
incorporació en aquest sentit per part dels altres grups,
voldríem trobar un lloc de trobada. Si no hi ha una
referència al tema lingüístic, el nostre grup no retirarà les
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Està acceptada aquesta (...).

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per tant, creim que al redactat, tal com ve a l'apartat
segon, del Grup Mixt, si s'hi afegissin els corredors de
comerç i s'eliminàs a partir d'oficials fins administratius, i
quedàs “el coneixement de la llengua catalana.”, quedaria
prou establert tot el que diu la normativa catalana, i
incorporat el tema del coneixement de la llengua.

Per tant, seria: “Els notaris i registradors de la propietat
i mercantils i els corredors de comerç seran nomenats per la
Comunitat Autònoma de conformitat amb les lleis de l'Estat.
Per a la provisió de notaris, serà mèrit preferent
l'especialització en dret civil de les Illes Balears i el
coneixement de la llengua catalana. En cap cas no es podrà
establir l'excepció de naturalesa o veïnatge”.

Per al nostre grup, és insuficient, que quedi clar en
aquest sentit en la nostra proposta, però trobaríem
satisfactòria la incorporació, en nom d'una transacció.

Creim que és molt important, per altra banda, i ens
agradaria avançar encara que no fos en dret civil especial,
ni en dret civil tan sols, sinó que fos en dret català, que és
com diu l'Estatut català, que és l'única cosa de l'Estatut
català que no ha recollit el lector de l'Estatut. De totes
maneres, com que veig que no hi ha intenció de posar-hi ni
dret català, ni dret gallec, ni dret balear, sinó anar al dret
civil, com a mínim que el redactat sigui aquest, tal com es
proposa, si no, i ara per no improvisar, nosaltres hi
mantendríem les esmenes i esperaríem la transacció, perquè
creim que, com a mínim, hi haurà un avanç considerable
respecte del text actual. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Hi ha acord en aquesta proposta de transacció que fa el Sr.
Alorda sobre l'esmena 444, del Grup Parlamentari Mixt? Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Hay acuerdo, porque nos parece que la
redacción es adecuada, pero le digo al Sr. Alorda que, en
consonancia con las otras enmiendas, (...) derecho civil
especial, que es un tema que si la discusión sigue así, yo estoy
dispuesto, en el pleno, a afectar un voto particular que elimine
todo el tema ése, porque veo que insisten mucho en este tema,
veo que insisten mucho en este tema.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Alorda ha fet l'observació...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Pero quiero decir que en este momento la (...) debe ser
derecho civil especial, y ya veremos después, como habrá una
enmienda o un voto particular que afecte a toda la
denominación, lo vamos a estudiar.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Alorda ha fet l'observació que no es tractava de la
seva idea concreta del tema, sinó que es tractava de proposar
una redacció que pogués assolir el consens de tothom, que crec
que és el que s'ha fet.

Estam d'acord amb transaccionar la proposta feta pel Sr.
Alorda en relació amb l'esmena 444, del Grup Mixt?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sotmetem, idò, a votació...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Despué el Sr. Letrado la puede leer.

EL SR. LLETRAT:

Diu: ”Els notaris, registradors de la propietat i mercantils
i els corredors de comerç seran nomenats per la Comunitat
Autònoma de conformitat amb la llei de l'Estat. Per a la
provisió de notaris, serà mèrit preferent l'especialització en
dret civil especial de les Illes Balears i el coneixement de la
llengua catalana”, oficial, crec que es pot suprimir, “llengua
catalana”.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Lengua catalana.

EL SR. LLETRAT:

“En cap cas, no es podrà establir l'excepció de naturalesa
o veïnatge”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

S'ha llegit “Per a la provisió de notaris”.

EL SR. PRESIDENT:

I és “Per a la provisió d'aquestes places”.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

La expresión del Sr. Alorda era para la provisión de las
plazas de notario.

EL SR. PRESIDENT:

Però la indicació que havia fet vostè, Sr. Jaén, era per a
la provisió d'aquestes places.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

En aras de la transacción, había aceptado la del Sr.
Alorda.

(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en qualsevol cas, el que se sotmet a votació és allò
de què ha fet lectura el Sr. Lletrat, i la referència és a la
provisió d'aquestes places.

En conseqüència, se sotmet a votació aquesta esmena
444/98, del Grup Parlamentari Mixt, modificada amb
aquests termes, transaccionada amb aquests termes.

Vots a favor d'aquesta esmena transaccionada?

Queda aprovada per unanimitat.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Seria convenient que abans..., abans, no,ja s'ha votat, però
primerament hi haurà d'haver un article, i perquè hi hagi aquest
article, s'ha de votar el vot particular del Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, com a conseqüència de l'aprovació d'aquest, si
vostè vol votar vot particular..., però tengui en compte que en
aquest moment, com a incorporació d'aquesta esmena, l'article
reviu, i el primer apartat serà el text de l'Estatut actual i el
segon apartat, aquesta esmena, llevat que s'aprovàs el vot
particular.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en aquest moment tenim l'esmena 444 votada; la 376,
del Grup Nacionalista, retirada; ens queda pendent de votar la
540, del Grup Parlamentari Mixt...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, perdoni, i l'esmena 444, que ha servit de
transacció, del Grup Mixt, també la retirarà.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, l'esmena s'ha transaccionat, s'ha votat i aprovat. S'ha
modificat el text de l'esmena en el sentit que vostè ha llegit, s'ha
votat i s'ha aprovat aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 540, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, aquesta esmena també s'hauria de
considerar part de la transacció. 

EL SR. PRESIDENT:

Entén el Grup Parlamentari Mixt que queda retirada
aquesta esmena?

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, encara que sigui del Sr. Balanzat, entenc que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Jo la sotmetria a votació, pensant amb el criteri que el
diputat presentant de l'esmena no és present en aquesta
comissió, i si el portaveu del Grup Mixt entén que es pot
retirar, perfecte, ja no se sotmet a votació.

Queda, idò, pendent de votació merament el vot
particular del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor; en contra, 9.

Ara hem de votar l'article, i serà: l'apartat primer, el
mateix contingut de l'Estatut actual; l'apartat segon,
l'esmena aprovada amb anterioritat.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem ara a votar l'article 53, amb la modificació
introduïda per l'esmena 444, transaccionada.

Vots a favor de l'article 53?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

14 vots a favor, 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 53.

A l'article 54, s'hi mantenen les esmenes 541, 445 i 542, del
Grup Mixt. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 272, d'Esquerra Unida. Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Fa referència a establir dins la reforma que hi hagi una llei
de les Corts que estableixi mesures compensatòries als costos
d'insularitat, que és una esmena que tots els grups, o la majoria
de grups, incorporen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, si em deixa...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. LLETRAT:

L'actual article 54 diu, a l'apartat cinquè, “una llei de les
Corts Generals regularà el reconeixement específic del fet
diferencial de la insularitat com a garantia de la solidaritat i (...)
territorial, i això és l'esmena del Grup Popular, això no figura
a l'informe de ponència, però figura a l'aprovació de l'esmena
del Grup Popular, que va ser admesa, això vol dir que en aquest
cas està incorporat en aquest sentit, però, no obstant això, hi ha
aquestes altres esmenes mantingudes.

EL SR. PORTELLA I COLL:

És que al fet diferencial, nosaltres hi rallam de costos
d'insularitat, no de fet diferencial, aquí hi ha una diferència.

EL SR. PRESIDENT:

Se sotmetrà a votació, Sr. Portella.

Esmena 377, del Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat aquesta esmena
sabent la dificultat que tendrà el Grup Socialista per donar-
hi suport, però sabem que tota la resta de la cambra no
tendrà dificultats per admetre que convé que hi hagi una llei
que reguli les mesures econòmiques i fiscals dels costos de
la insularitat. Tal com queda recollit en aquest moment a
l'esmena del PP, ho trobam insuficient; una llei que
reconegui el fet diferencial de la insularitat podria ser que
digués que allò que està envoltat..., la terra que estigui
envoltada d'aigua és illa. Nosaltres ens referim que tengui
un punt de contingut, per tant, mesures econòmiques i
fiscals compensatòries, i aquest és el contingut de la nostra
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY LLOPIS:

Sí, Sr. President, per defensar un vot particular, perquè
el text inicial deia que la Comunitat Autònoma té dret,
mitjançant una llei de les Corts Generals, al reconeixement
específic del fet diferencial de la insularitat, i aquesta
expressió es va eliminar a través d'una esmena del Grup
Parlamentari Popular. Per tant, defensam aquest text com a
apartat cinquè, aquell que s'havia proposat inicialment a la
presa en consideració.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Triay. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No haré ninguna
referencia a la tramitación de la proposición de ley que este
parlamento remitió a las Cortes Generales, que ya está en
debate, debate adelantado, y que esperemos que esté
aprobada la ley en fechas próximas.
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La enmienda no está realmente, lo que recoge es el espíritu
constitucional, lo que recoge es lo que el precepto 138, en su
apartado primero, expresa, y es que el Estado garantiza la
realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en
el artículo dos de la Constitución, y velara por el
establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio español, y a partir de aquí,
lo importante, y atenderá a las circunstancias del hecho insular.
Ponerlo de otra manera, tal como se especifica en algunas
enmiendas, es obligar a las Cortes Generales a una ley, y yo no
creo que con el Estatuto se pueda obligar a las Cortes a que
hagan esa ley, sí a que recojan el hecho insular, que es lo que
dice la Constitución, ¿cómo? Pues como lo consideren
oportuno las Cortes Generales, y éste es el asunto. Yo creo que
nuestra enmienda es mucho más acertada en este aspecto,
porque, de otra manera, obligará a las Cortes Generales a hacer
una ley determinada. Yo no creo que es adecuado, lo propio es
referirse a la Constitución, y lo que dice la Constitución (...)
con esta enmienda, no lo que recoge la enmienda del PSM, por
ejemplo, que habla de otras cosas, habla ya de los contenidos,
que aquí no tiene por qué mediatizarse a través del Estatuto.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Intervencions en rèplica? No hi ha
intervencions?

Passam a votació.

Les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, es poden votar
conjuntament? Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La dificultat de transaccionar del
Grup Mixt, si no hi és el Sr. Balanzat, però a la 542 voldríem
que allà on diu “fons de solidaritat amb el sud” digués “fons de
solidaritat internacional”, per allò de no predeterminar
geogràficament on serà necessari que s'adrecin els fons d'ajuda
al tercer món. En qualsevol cas, si no es transacciona, també hi
votaríem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pascual, està en condicions de...

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

No, jo proposaria mantenir-les, i el Sr. Balanzat, en tot cas,
ja...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, demanaria votació separada de les esmenes del Grup
Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passam a votar l'esmena 541, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. No hi ha abstencions,
eh?

EL SR. LLETRAT:

541: 13 a favor...

EL SR. PRESIDENT:

No, tornam a passar-la a votació. Per favor, Sr. Lletrat.

Vots a favor de l'esmena 541? 4 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 13.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena

Esmena 445, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 542, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 272, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 377, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Vot particular del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Jo també pregaria als diputats que facin visible el seu vot,
perquè moltes vegades s'ha d'apreciar per intuïció, i és mal de
fer.

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista.

Passam ara a votar l'article 54.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 54.

Passam a unes esmenes de creació d'un nou article 54
bis. La primera és la 271/98, d'Esquerra Unida. Sr. Portella,
té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bé, és una esmena que
incorporam, com ja s'havia incorporat l'any 91, la
possibilitat de finançament a través del concert econòmic
solidari, hi establim els principis del que hauria de ser
aquest concert econòmic solidari.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a l'esmena 378, del Grup Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sense recursos, tots en som
conscients, no hi ha autonomia, i l'any 91 aquest Parlament
va decidir, va defensar, que si hi havia una comunitat
autònoma dins l'Estat, o dues, que podien admetre un
sistema de finançament lligat a un conveni econòmic o a un
concert amb l'Estat, segons el qual era el règim autonòmic
insular, diria jo, perquè són els territoris històrics, al cap i a
la fi, en part els qui gestionen aquest sistema, fossin els qui
recaptassin i els qui tenguessin la gestió financera, mentre
que es passàs una quantitat a l'Estat, respecte dels serveis
generals, que aquest es reservàs, creim que era bo establir-lo
a nivell general, com a mínim, establir-lo per a les Illes
Balears, ateses les seves peculiaritats i la seva idiosincràsia;
de fet seria un reconeixement força interessant de la
insularitat, com es pretenia a l'article anterior. Per tant,
nosaltres continuarem defensat aquest sistema, aquest
sistema de concert que s'hauria de generalitzar, i que
aquesta era la postura, entenem, del Parlament, i que seria
una passa enrera ara no donar-hi suport. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votació d'aquestes esmenes.

Esmena 271, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 13.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 378, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 13.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 55,no s'hi han presentat esmenes. Passam a
votació directa.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat l'article 55.

A l'article 56, no s'hi mantenen esmenes. Passam a votació
del'article 56.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 57, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida hi
manté l'esmena 274. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Queda defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar aquesta esmena del Grup d'Esquerra
Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor...

EL SR. PRESIDENT:

Tornarem a repetir la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 13.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, aquest article, com que té el mateix
contingut que actualment, no s'ha de votar, ni hi anirà la
proposta de reforma, és aquell que es refereix que aquesta
ho estableixi o que tengui a la vista, se n'ha de retirar
aquesta expressió de la versió catalana, la versió castellana
és correcta.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.
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A l'article 58, no inclòs dins la proposta de reforma, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM hi manté l'esmena 379. Per fer-
ne la defensa, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols pretén aquesta esmena que
la definició del que sia una taxa no la faci el Parlament de les
Illes Balears a través de l'Estatut, millor dit, no la faci l'Estatut
d'Autonomia, maldament sia a través d'una llei orgànica com
l'Estatut, perquè al final, tanmateix, la definició del que sien els
tributs i cada una de les seves figures forma part d'una
competència estatal que pot crear distorsions si un estatut fa les
seves pròpies definicions. Ens hem trobat amb aquesta definició
de taxa que recull l'article 58 de l'Estatut que no coincidia
durant una sèrie d'anys amb la definició de taxa que donava la
Llei de taxes i preus públics de l'Estat,que no sé si s'havia
d'interpretar que no era d'aplicació a les Illes Balears, de fet,
s'aplicava a les Illes Balears. Afortunadament, una espècie de
carambola jurídica ha suposat la derogació d'aquesta llei per
una sentència del Tribunal Constitucional, qui ha anul•lat
aquella redacció de taxa i l'ha reconduïda als termes que
figuraven a l'article 58 del nostre Estatut, però, en qualsevol
cas, s'entén que tot i que la figura de la taxa és una figura
doctrinalment molt aclarida i que difícilment tendrà una nova
definició, continua sent una temeritat que l'Estatut la defineixi.

En conseqüència, més enllà de permetre, com es fa a l'article
anterior, que la Comunitat Autònoma estableixi les seves
pròpies taxes, la qual cosa trobam indubtable, no és necessari
que l'Estatut digui què és una taxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 59, no inclòs dins la proposta de reforma, s'hi
manté l'esmena 380, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Va en el mateix sentit, es tracta
de les contribucions especials. Una vegada hem dit que es
podran establir contribucions especials o tributs, no ens
pareix adequat que es digui per quins supòsits, i per tant,
que es faci un mínim de regulació d'aquesta figura
tributària, quan al cap i la fi pot arribar un moment que no
coincideixi amb la regulació que es faci per Llei general
tributària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 60, no inclòs dins la proposta de reforma, el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida hi manté l'esmena 275.
Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

És una esmena que permet incorporar recàrrecs sobre...
És una esmena per permetre la incorporació de recàrrecs
sobre els impostos estatals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Intervencions en relació amb
aquesta esmena? No n'hi ha.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 4.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 62, no s'hi ha presentat esmenes. En
conseqüència, passam a votació directa.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 63, no inclòs dins la proposta de reforma, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM hi manté l'esmena 381. Té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la línia d'anar cap a una
administració única de caràcter insular o autonòmic a les Illes
Balears, en aquest punt demanam que l'Estat delegui a la
Comunitat Autònoma la recaptació de tots els tributs. No ens
trobam ja davant el règim de concert econòmic sinó davant,
senzillament, una execució, una gestió d'una competència
estatal; es tracta del fet que hi hagi una sola administració
recaptadora dels impostos estatals, dels impostos autonòmics;
la idea seria, en el nostre cas, que fos l'Administració insular i
per tant, també, les taxes o altres serveis que poguessin ser de
caràcter insular i que, suposadament, entenem que fàcilment
establiria convenis amb l'Administració local per, com a mínim,
donar cobertura a la recaptació executiva.

Per tant, el que pretén aquest article és aquesta mateixa idea;
en el primer punt es tracta que l'Estat delegui a la Comunitat
Autònoma la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió
de tributs cedits i dels altres tributs de titularitat estatal, de tota
la tributació estatal, i al tercer punt es preveu aquests convenis
amb les administracions locals per recaptar els seus tributs.
Creim que milloraria molt l'eficàcia, les bases de dades i també
-per què no dir-ho?- l'autogovern, perquè qui té la caixa,
malgrat sigui temporalment, certament té un poder de
negociació important. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació a aquesta
esmena? No hi ha intervencions. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam ara a una sèrie d'esmenes que proposen la
creació, en primer lloc, d'un nou article 63 bis. La primera
és la 269, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr.
Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Són esmenes, totes, semblants quant a contingut, i és per
dotar els consells insulars de capacitat financera autònoma
per cobrir les necessitats de l'assumpció de les competències
i (...) exercici d'aquestes competències, i ampliar aquest
contingut de finançament dels consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grup Nacionalista-PSM, esmena
369, apartat 7. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De la mateixa manera, amb una
precisió que es fa a la nostra esmena, i és l'obligació que les
normes atributives de noves competències contemplin
necessàriament els mitjans personals, materials i econòmics
precisos per al desenvolupament adequat de la competència.
En aquests moments, aquesta regulació es té per disposició
transitòria, cosa que dóna a entendre, entenem nosaltres, que
se suposava que hi hauria d'haver un procés transitori durant
el qual les competències que d'alguna manera fossin
transferides als consells insulars en uns moments diguem-ne
creadors de l'organigrama, se (...) transitòriament. Al final
creim que ha de quedar establerta dins l'articulat l'obligació
perquè, a posteriors transferències, quedin garantides les
possibilitats de dur-les a terme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Esmena 331 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Són esmenes en el mateix sentit
que les dues anteriors, per tal d'explicitar l'autonomia
financera de què han de gaudir els consells insulars i que,
per tant, han de tenir suficiència de recursos per exercir les
seves competències. És una declaració, però una declaració
que, el fet que estàs establerta en una llei orgànica, a
l'Estatut d'Autonomia, donaria lloc a molta més garanties
pels consells insulars. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Nos parece que las tres enmiendas
son muy parecidas, y si hay acuerdo, si hay acuerdo, nosotros
votaremos a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, que nos parece un poco más acertada; pero las otras
dos tendrían que desaparecer, si no, dejaríamos para el pleno
una transacción, porque nos parece que la más acertada es la
enmienda 331 del Grupo Parlamentario Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Jo no entenc aquesta proposta de transacció que fa, perquè
vostè pot dir que votarà a favor o en contra les esmenes i, en
aquest cas, diu que votarà a favor l'esmena 331 del Grup
Parlamentari Socialista. El que entenc que no pot exigir és que
Esquerra Unida retiri la seva esmena i que el Grup
Nacionalista-PSM retiri la seva esmena.És una qüestió que, en
qualsevol cas, depèn d'un acte voluntari dels grups Nacionalista
i d'Esquerra Unida.

Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres la retirarem; si s'aprova consideram que és una
millora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

No sé si el portaveu del Grup Popular fa referència a les
dues esmenes del Grup Socialista o únicament a aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

A una, la 331.

EL SR. PORTELLA I COLL:

És que si fossin les dues seria més fàcil retirar-la, però... En
tot cas, la retiraríem a ple; jo ho he de consultar amb el meu
grup perquè estic substituint...

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Idò votarem en primer lloc l'esmena 269 del Grup
d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. 

L'esmena 369, apartat 7, del Grup Nacionalista, ha estat
retirada.

Passam a votar ara l'esmena 331 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda aprovada per unanimitat, entenc.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President. Si em permet, dins l'informe de ponència
-només perquè quedi constància- s'ha de dir que les esmenes
331, del Grup Socialista, la 369 apartat 7, del Grup
Nacionalista-PSM i la número 269, es varen votar
conjuntament. I després l'esmena 333, del Grup Socialista,
que postula la creació d'un nou article. Vol dir que s'ha de
fer la rectificació pertinent dins l'informe de ponència i així
ja està fet.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passam a l'esmena de creació d'un nou article, 63 ter, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la proposta seria, en el cas
que s'aprovi, que fos un segon apartat de l'article que hem
creat anteriorment, perquè desenvolupa la mateixa qüestió
de l'autonomia financera, i aquí el que es fa és proposar
quins són els recursos propis dels consells insulars i,
especialment, incloure el punt 4, que és la participació en el
finançament de la Comunitat Autònoma en proporció a les
competències autonòmiques que els consells gestionin com
a finançament definitiu. Crec que aquesta és una qüestió
important, encara que estigui expressada molt breument,
que significa que els consells insulars millorarien el seu
finançament en la mateixa proporció que el milloràs el
conjunt de la Comunitat Autònoma, no per increment de
competències de la Comunitat Autònoma, sinó per millora
del model de finançament de la Comunitat Autònoma i que,
per tant, se superaria la situació actual en el fet que les
millores de finançament autonòmic no repercuteixen en
absolut en la gestió de les competències transferides per la
Comunitat Autònoma als consells insulars. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Intervencions en relació a aquest punt?
No n'hi ha. Passam... Sí, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, per donar suport a aquesta esmena,
però també demanaríem un afegitó que ja vàrem demanar en
ponència, que se'ns va dir que en principi no hi hauria
inconvenient, però que no s'ha incorporat, i és afegir un apartat
sisè semblant al del 56, referit a la Comunitat Autònoma, com
es diria explícitament, "qualsevol altre tipus d'ingressos que
puguin obtenir-se en virtut de les lleis"; creim que aquesta
fórmula granera, que pot semblar sobrera en un primer moment,
es pot trobar que no fos cosa que fos interpretada com a
numerus clausus la llista que aquí es proposa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, estam d'acord, vam quedar així, efectivament, en
ponència, igualment que també vam afegir les paraules "de
capital" després de "transferències", a l'apartat tercer de
l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, idò, aquesta esmena 333 amb les
modificacions dites pel Sr. Triay i amb l'afegit proposat pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 66 no s'han presentat esmenes. Passam
directament a votació.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

"Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma...

EL SR. PRESIDENT:

Article 66.

EL SR. LLETRAT:

...la potestat reglamentària en les matèries de
competència pròpia, potestat reglamentària per a la gestió
dels imposts estatals cedits, l'estadística amb fins exclusius,
la tutela financera, la tutela i control financer de quantes
entitats..."; aquí vàrem incorporar "i el que disposen les lleis
de transferències dels consells insulars".

EL SR. PRESIDENT:

És un article que no té esmenes, és a dir, entenc que es
pot passar directament a votació.

Vots a favor d'aquest article?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

No, no hi ha hagut unanimitat, Sr.Lletrat. Hi ha hagut 16
vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. LLETRAT:

Idò no ho he vist.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 67, no inclòs dins la proposta de reforma, el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM ha presentat l'esmena
383, de la qual s'ha retirat la referida a l'apartat tercer de
l'article. En conseqüència, procedim a debatre l'esmena 383
amb aquestes característiques. Sr. Alorda, té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De fet, la referència que fa l'actual 67
a la possibilitat d'ajudar les cooperatives, em sembla recordar...,
de suport a les societats cooperatives, ja es podia entendre de
les llistes dels articles 10, 11 i 12. Creim que el plus que es
pretén en aquest article 67, cosa que recullen altres estatuts, és
perquè realment existeixi aquesta intenció de fer-ho. Aposta
demanam que es modifiqui "es podrà fomentar" per
"fomentarà". 

Per altra banda, dins la línia constitucional, creim que les
competències que ha assumit la Comunitat Autònoma dins les
llistes dels articles 10, 11 i 12 i en aquest mateix article 67, ens
convé dotar-nos dels mateixos instruments que ha fer l'Estat a
través de la Constitució o, com a mínim, dir explícitament que
li és d'aplicació l'article 129.2 de la Constitució. És per això que
afegim aquest punt cinquè, nou dins l'article, que dirà que "la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears promourà eficaçment
les diverses formes de participació en l'empresa i establirà els
mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels
mitjans de producció d'acord amb l'article 129.2 de la
Constitució"; són exactament els termes constitucionals, com
està recollit aquest foment i, per tant, des del moment en què
els poders públics poden tenir aquestes atribucions, és
convenient que la Comunitat Autònoma les tengui. 

Tot i que sabem que mentre es mantenguin determinats tipus
de polítiques no es farà, però l'Estatut hauria de permetre un
ventall de polítiques possibles als futurs gestors del país.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació a aquesta
esmena? No hi ha intervencions. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'article 67 bis el Grup Parlamentari Mixt manté
l'esmena 446. Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Està defensada en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en relació a aquesta
esmena? No n'hi ha. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. 

A l'article 67 ter es mantenen les esmenes...

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President, hauríem de votar aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdoni, té raó. Passam a votar l'article 67 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem repetir la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; vots en contra, cap; abstencions, 4.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 67 bis.

A l'article 67 ter es mantenen les esmenes 447, 448, 449 i
450 del Grup Parlamentari Mixt. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Intervencions en relació a aquestes
esmenes? No hi ha intervencions. Passam a votació. Es farà
votació conjunta d'aquestes esmenes.

Vots a favor?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Es pot demanar votació separada, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és pot demanar votació separada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Un per un.

EL SR. PRESIDENT:

Article 447. Vots a favor? Perdó, esmena 447, òbviament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 448.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 449.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 450.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada també aquesta esmena.

Passam ara a votar l'article 67 ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 67 ter.

A l'article 68 es mantenen les següents esmenes: 543 i
544 del Grup Mixt. Sr.Pascual, té la paraula.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Es defensen en els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 384 del Grup Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena té distints apartats.
En el primer punt demanam que els consells insulars també
puguin iniciar o promoure, millor dit, la iniciativa de reforma
de l'Estatut. Pensam que un consell insular amb majoria ha de
ser suficient com per demanar un debat de presa en
consideració d'una proposta. 

I respecte dels darrers apartats és una reflexió sobre el poder
que s'ha de reservar a l'Estat per aprovar la llei orgànica
definitiva d'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. Tal i com està
regulat en aquests moments, millor dit, tal i com es proposa, és
una millora respecte de la situació actual: en la situació actual
l'Estat, una vegada presa en consideració, pot fer un nivell
d'esmenes que no respectin en absolut ni l'esperit, ni la
limitació, ni els criteris del Parlament de les Illes Balears. Tal
i com s'ha establert en els punts tercer i quart de l'article 68 que
es proposa, hi ha una possibilitat de desistir de la remodificació
de l'Estatut si s'acorda per majoria absoluta del Parlament. Això
crea una dificultat pràctica, que és haver de tenir el Parlament
reunit i pendent de com vagi el debat de les esmenes en el
Congrés dels Diputats per saber si el Parlament vol o no retirar
una iniciativa. Certament, el règim de partits polítics pot donar
la impressió que és un debat innecessari perquè es coneixerà el
posicionament de cada grup, però les possibilitats de
negociacions poden ser d'una imminència que no permeti
conèixer el text. 

Creim que el text tal com nosaltres el proposam dóna més
garanties a les Illes Balears, i és que, una vegada aprovada la
llei orgànica pel Congrés dels Diputats de les Corts Generals,
necessiti una ratificació per la majoria absoluta del Parlament
de les Illes Balears per entrar en vigor. És el mateix
mecanismes dels referèndums en el cas de modificacions
substancials dels estatuts d'autonomia de l'article 151: una
vegada modificat l'Estatut per les Corts Generals, després
necessita la ratificació per referèndum. Creim que no cal
incorporar la figura del referèndum, però sí que la darrera
paraula sobre la reforma sigui en seu balear, de tal manera que
això no obstaria que a les Corts Generals es poden fer esmenes
de tot tipus sobre el text que els elevi el Parlament de les Illes
Balears, però en qualsevol moment, o en el darrer moment del
procés i abans de l'entrada en vigor, les Illes Balears han de
poder dir que no els interessa el text que, com a definitiu,
presenta Madrid.

Creim que és un debat molt important en aquests
moments perquè, si fins ara s'ha pensat i hem tengut tots la
impressió que el debat autonòmic és en positiu i cap
endavant, no vol dir que aquesta no sigui la darrera remesa
que es faci en règim autonomista i que hi pugui haver
elements involutius, de tal manera que quan alguna
autonomia, i concretament les Illes Balears, vulguin canviar
una coma o vulguin fer alguna referència de caràcter
institucional, l'Estat no aprofiti per entrar dins el títol segon
competencial. En qualsevol cas és molt difícil fer política
ficció i abastar aquests supòsits, però la nostra redacció, en
tot cas, llevaria aquesta possibilitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació a aquesta
esmena? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El Sr. Alorda ara nos
acaba ya de inventar la tercera cámara en el ordenamiento
jurídico español. Tenemos el Congreso, el Senado, y ahora
ya una tercera cámara que refrendaría lo que el Congreso y
el Senado, que son quienes aprueban definitivamente una
ley orgánica, pues aquí se somete a refrendo, no popular,
efectivamente, sino un refrendo del Parlamento de las Islas
Baleares. Nos parece que todas estas cautelas son
innecesarias, que se ha mejorado mucho en el avance de
esta reforma a raíz de una instrucción del presidente del
Congreso para la reforma de los estatutos de autonomía, se
puede retirar en cualquier momento y, por tanto, no nos
parece introducir aquí un refrendo de las Cortes Generales.
Las Cortes Generales son las que aprueban la reforma y, por
tanto, aquí no tiene que haber ningún refrendo después de
eso. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Jo, Sr. Triay, què és, per un vot particular o per
intervenir en relació...?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No, no, per intervenir en aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Jo pregaria que poguéssim mantenir l'ordre del torns. Fa
dues o tres vegades que quan deman les intervencions en
torn a favor o en contra demana la paraula únicament el Sr.
Jaén i després la demana vostè. El més adequat seria que
poguéssim seguir l'ordre normal. Li donaré la paraula, però
ho tengui previst en altres actuacions. Té la paraula, Sr.
Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, així ho faré. Vull dir que el que
planteja el Sr. Alorda té molt de sentit, que es pogués alterar
profundament la intenció d'una proposta del Parlament de les
Illes Balears de reforma d'Estatut en la tramitació en el Congrés
dels Diputats fins a tal punt que, tenc entès que algunes normes
internes del Congrés dels Diputats es van elaborar, almenys
durant la presidència anterior del Congrés dels Diputats, en el
sentit que no es podrien fer modificacions substancials a les
propostes dels parlaments en cas de reformes d'estatut. Però en
qualsevol cas jo crec que el punt quatre de l'article 68 ja permet
actuar davant una situació d'aquest tipus i permet, per tant, al
Parlament de les Illes Balears retirar una proposta que estigui
evolucionant de forma desfavorable o en sentit invers a allò que
s'hagués proposat inicialment, i crec que això és una passa
endavant important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull recordar que no
estam inventant res: això està inventat des del 79, com a mínim,
des dels primers estatuts d'autonomia el desembre del 79, és a
dir, un any després de la Constitució, i les primeres reformes
d'estatut que es plantegen, que són els estatuts català i basc, ja
estableixen això, talment; l'única cosa és que no és una
aprovació pel Parlament sinó a través de referèndum, però és
dóna el cas que les Corts Generals aproven la llei orgànica, però
aquella llei orgànica no entra en vigor, no té eficàcia, si no és
confirmada per un referèndum a Catalunya i al País Basc, en
alguns supòsits de modificació. Cert és que en determinats
supòsits no, depèn de l'abast de la modificació. L'única cosa
que nosaltres en aquests moments deim és que, si no hi hagut
aprovació per referèndum de l'Estatut, no cal apel•lar al
referèndum per la modificació, però sí al Parlament de les Illes
Balears.

Se'ns recorda, ens deia el Sr. Triay, que per ventura ja queda
prou aclarit tal i com es proposa. Al final, com que la proposta
era del nostre grup tal i com s'ha incorporat a l'Estatut, ens
sembla positiva, indiscutiblement; l'única cosa que hi veim és
un problema de caràcter pràctic: el dia que s'està discutint la
reforma de l'Estatut a Madrid, és el mateix moment en què
hauríem de retirar per majoria absoluta del Parlament de les
Illes Balears la reforma; hauria d'estar reunit, perquè en el
mateix moment que es discuteixen una o dues esmenes clau,
que són les que, per al nostre grup, podrien donar la idea que
s'hagués de retirar aquella esmena de l'Estatut, no hi seríem a
temps, a no ser que, via Reglament de les Corts Generals,
entenc jo i, per tant, una via que nosaltres no controlaríem,
s'establís que, una vegada aprovades les esmenes, es donàs un
termini abans d'aprovar definitivament la llei orgànica. Clar, en
qualsevol cas, si això es produís, es produiria perquè les Corts
Generals s'han autoimposat aquest procediment, que no
necessàriament seria aquest. En qualsevol cas hi ha una
dificultat pràctica per operar les nostres prerrogatives que ens
donava aquest article 68. 

Certament el sistema de partits polítics sol aclarir quins
seran els posicionaments, però en política tots hem vist
moviments estranys i tots hem vist enteses de darrer minut
que no es poden descartar, en absolut, en un procediment
d'aquestes característiques, i no veim que distorsioni gens el
model que nosaltres plantejam; és més, el caràcter peccionat
de l'Estatut quedaria més de relleu. En qualsevol cas,
nosaltres fins i tot estàvem per retirar aquesta esmena, en
vista que s'havia incorporat l'article 68 tal com ve, però
després de les advertències del Sr. Matas del centralisme de
Madrid i del que podria passar en un hipotètic cas, creim
més prudent mantenir la nostra esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En contrarèplica el Sr. Triay té una
contrarèplica.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No voldria fer una contrarèplica, sinó que voldria
proposar una transacció a allò que argumenta el Sr. Alorda,
que crec que respon a una preocupació que pot tenir una
realitat en una situació política determinada, i crec que, en
aquest sentit, el punt 4 efectivament diu que el Parlament de
les Illes Balears ho podrà retirar en qualsevol moment, però,
clar, aquest moment és un moment que dura un instant
perquè, clar, entre els articles que es van votant i la votació
final de conjunt, en el Congrés dels Diputats o en el Senat
o a la votació final, de la llei orgànica, que requereix una
votació final de conjunt amb un quòrum especial, no hi ha
una solució de continuïtat i, per tant, tal vegada seria
convenient afegir a aquest punt 4 que, a tal fi, el Congrés
dels Diputats comunicarà el text articulat aprovat per un
termini determinat al Parlament de les Illes Balears abans de
sotmetre'l a la votació final de conjunt. Crec que així hi
hauria, sense alterar en absolut la tramitació parlamentària,
un lapsus petit però suficient perquè el Parlament pogués
retirar la proposta.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente. En este momento desconocemos el
contenido exacto de la instrucción de la presidencia del
Congreso, la hemos leído en un par de ocasiones, pero creo
que algo dice a este particular, y preferiríamos que la
transacción se hiciese en el pleno, pero desde luego no
aceptaremos en ningún momento que se refrende por esta
cámara porque esto ya es un sistema tricameral y nos parece
que eso no tienen ningún objeto; es decir, se puede presentar
en el pleno, lo vamos a estudiar, pero yo creo que todas las
prevenciones que se van tomando aquí a este particular son
muy exageradas y creo que ya estamos un poco fuera de lo
que es un trámite parlamentario normal, que todos
conocemos las dificultades pero que al final no se aprobará
un estatuto substancialmente distinto de lo que se propone
en la reforma. Ese es nuestro conocimiento y esa es nuestra
voluntad y, por tanto, nos parece exagerada la prevención
que se quiere introducir aquí; además nos parece fuera de
lugar. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Jo necessit saber, Sr. Jaén, si s'oposa a la tramitació
d'aquesta transacció, en el cas que el Grup Nacionalista hi
estigui d'acord.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, no presentaré aquesta transacció, en vista de
la valoració que ha fet el Grup Popular, però ens la reservam
per presentar-la en el plenari. De totes maneres voldria dir que
alguna cosa hi deu haver de preocupació quan la Mesa i la
Presidència del Congrés dels Diputats va fer una resolució per
prevenir aquestes situacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Passarem a la votació d'aquestes esmenes. En
primer lloc, la 543 i la 544 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara a votar l'esmena 384, del Grup Nacionalista-
PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 384, del Grup Nacionalista-
PSM.

Passam a votar l'article 68.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 68.

Se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

Recomença la sessió.

A la disposició addicional segona no s'hi mantenen
esmenes.

Tenc la indicació que es pot presentar un vot particular.
La Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista presenta el vot
particular a aquesta disposició addicional segona, per tal de
recuperar l'origen del text. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

(intervenció inoïble)
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjat el vot particular del Grup
Parlamentari Socialista.

Passam a votar la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem a repetir la votació, per favor.

Vots a favor de la disposició addicional segona?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

(intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional segona.

A la disposició addicional tercera es mantenen les següents
esmenes: La 451, de la Sra. Munar, i 545, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmenes 276 i 277, del Grup d'Esquerra Unida. Té la
paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

(intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, és que no se'l sent en absolut, i a efectes del
Diari de sessions...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La primera, la 276, és per
eliminar el límit del 30% a la cessió d'impostos sobre la
Renda de Persones Físiques, i també la 277 es defensa amb
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Esmena 385, del Grup
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Creim que seria un suport
important al finançament de la Comunitat Autònoma, i per
tant també als fets, al reconeixement d'aquesta necessitat
d'un plus de finançament, el fet de reconèixer com a tribut
propi o cedit els impostos especials. Per tant, defensam
aquesta esmena d'incorporació al llistat d'impostos cedits.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació amb
aquestes esmenes? No hi ha intervencions en relació amb
aquestes esmenes.

Passam a votar en primer lloc la 451 i 545, del Grup
Parlamentari Mixt. Farem votació per separat.

Esmena 451, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

(intervenció inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 545, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 276, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

Esmena 277, d'Esquerra Unida.

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 277, d'Esquerra Unida.

Esmena 385, del Grup 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 l'esmena 385, del Grup Nacionalista-PSM.

Passam a votar la disposició addicional tercera.

Vots a favor de la disposició addicional tercera?

Tornarem procedir a la votació.

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 la disposició addicional tercera.

A la disposició addicional quarta es mantenen les
següents esmenes: 546 i 547, del Grup Parlamentari Mixt.
Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes del Sr.
Balanzat, i fan referència (...) territoris de Formentera i
Eivissa, i queden defensades amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 278, d'Esquerra Unida. Sr.
Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Fa referència al traspàs per part
del Consell d'Eivissa i Formentera del traspàs a
l'Ajuntament de Formentera de funcions que li hagin estat
assignades, competències que hagi rebut el propi Consell
Insular d'Eivissa i Formentera que puguin passar a ser
gestionades per l'Ajuntament de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Intervencions en torn a favor o en
contra d'aquestes esmenes? No hi ha intervencions. Passam
a votar en primer lloc l'esmena 546, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 547, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 13 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 278, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la disposició addicional quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional quarta.

Passam ara a esmenes de creació de noves disposicions
addicionals. Les primeres són les 452 i 453, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. La 452 és una que fa referència a
la zona marítima i a les aigües territorials, (...) la plataforma
continental com a la zona marítima entre les illes, i crec que
queda defensada amb els seus propis termes; igualment que
la 453, que també queda defensada amb els seus propis
termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 388, del grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que anava qualificada com a nova
disposició transitòria, i es veu ara com a nova disposició
addicional. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De fet està lligada a la sort que
tengui la creació d'una policia autonòmica, que pareix que
més aviat serà la seva dissort, però que evidentment si es
constituís hi hauria d'haver, com presentam, una junta de
seguretat en la qual el Govern de l'Estat i el Govern balear
coordinin l'actuació de la policia autonòmica. Per tant, la
defensam en coherència amb el contingut l'article 12 una
esmena que demana la creació d'una policia pròpia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació amb
aquestes esmenes? No hi ha intervencions, passam a
votació.

Les del Grup Mixt es pot fer votació conjunta? No.

Esmena 452, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 4 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 453, del Grup Mixt.

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 388, del Grup Nacionalista.

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.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President, però ens hauríem de plantejar la
possibilitat d'incorporar com a disposició addicional aquella
qüestió que fes referència amb anterioritat, el que dins l'informe
de ponència figura com article 32-ter.

EL SR. PRESIDENT:

Faci lectura del que es tracta.

EL SR. LLETRAT:

"En cas de dissolució del Parlament, els diputats i consellers
dels consells insulars continuaran exercint plenament els
càrrecs que ostentin als consells insulars de què formin part fins
que no s'hagi constituït el nou consell insular".

EL SR. PRESIDENT:

Això aniria com a nova disposició?

EL SR. LLETRAT:

Això seria com una nova disposició addicional.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en relació amb aquesta proposta? Sr.
Pascual.

Sr. Marí, em demanava la paraula?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Només era dir que això anava
lligat a la capacitat del president del Govern de poder
dissoldre les cambres.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President. Això era l'addició de l'actual
disposició transitòria 10 de l'Estatut d'Autonomia. L'Estatut
d'Autonomia actual, quan hem suprimit la disposició desena
diu: "en cas de dissolució del Parlament, els diputats
continuaran exercint plenament els càrrecs i les funcions
que ostentin als consells insulars de què formin part fins que
no s'hagi constituït el nou Parlament". Com que aquesta
addició, aquesta disposició transitòria se suprimeix, a
qualque lloc hem de posar el fonament legal de permanència
en el càrrec de diputats i consellers als consells insulars,
perquè tengui un fonament dins el nostre estatut. Era entre
altres coses per aquesta qüestió, però és que la dissolució
igualment es podrà fer; no deim "en cas de dissolució",
deim..., en aquesta s'ha d'actualitzar. L'article 32, en aquest
cas, no diu "en cas de dissolució"... Bé, de totes maneres
encara vos vull dir una altra cosa, l'article 42 de la Llei de
règim electoral general estableix que "en tot cas els diputats
cessaran en la seva condició de diputats un dia abans de la
celebració de les eleccions", vol dir que si les eleccions
autonòmiques són dia 30 de juny, dia 29 quedaria, i ha de
tenir un fonament legal estatutari per mantenir la
permanència d'aquests senyors a dins els consells respectius
fins a la constitució del nou Consell Insular, que això va ser
modificat dins el tràmit, ja dins l'informe al principi. No
només fins a la constitució del nou Parlament, sinó fins a la
constitució del Consell Insular.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada fetes les explicacions, demanaria al lletrat
que tornàs a fer lectura de la nova disposició addicional, i
demanaria per favor el pronunciament de tots els portaveus
sobre aquesta qüestió. Sr. Lletrat, vol fer lectura?
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EL SR. LLETRAT:

"En cas de dissolució del Parlament, els diputats i consellers
dels consells insulars continuaran exercint plenament els
càrrecs que ostentin als consells insulars de què formin part fins
que no s'hagi constituït el nou consell insular". Adaptem aquest
article com a disposició... i "convocades eleccions", atès que no
pressuposam que la convocatòria no produeix la dissolució, "els
diputats continuaran exercint plenament els càrrecs i les
funcions que ostentin als consells insulars de què formin part
fins que no s'hagi constituït el nou consell insular".

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Anirem per ordre. Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. En principi em sembla bé. De totes
formes el que s'ha d'evitar és que quedi un buit de poder entre
les eleccions fins que es constitueixin els consells, que
l'experiència ens demostra que la constitució dels consells es
pot allargar en qualque cas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

El fons de la proposta és correcte, perquè intenta donar
resposta a una cosa que va passar. El que no entenc del
contingut, la forma, és una qüestió de forma, quan parlam que
els diputats i consellers podran continuar, a què es refereix?, si
els diputats que no són consellers, si els consellers que no són
diputats?

EL SR. LLETRAT:

Aquí, si em permet, Sr. President, explicaré el perquè diu
"diputats i consellers", perquè es pot donar el cas que hi hagi,
ja en aquest moment, encara que no hi hagi renúncies, que hi
hagi consellers que no siguin diputats, per exemple al Consell
Insular de Menorca, al Consell Insular d'Eivissa hi ha consellers
que en aquest moment no són diputats, com a conseqüència de
les incompatibilitats per ostentar el càrrec de president de
Parlament, de president del Govern. Això és aquesta situació
que es dóna.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb independència de la seva
necessitat, que sembla que fins ara, després de les primeres
eleccions al Parlament, que estaven regulades per la
disposició transitòria desena, no s'ha produït, o no hi ha
hagut la sensació d'una llacuna respecte de la situació dels
consells insulars, sí que ens sembla oportú com a mínim
sortir-li a camí, perquè realment fins ara els consells
insulars sempre s'ha entès que malgrat es dissolgués el
Parlament el consell insular quedava en funcions com a
administració local, tant si eren diputats com els que no ho
eren. En qualsevol cas, ja va bé que ho digui l'Estatut.
Nosaltres de totes maneres no veim formalment que s'hagi
de tractar a una disposició addicional, sinó que ho veim més
aviat com un apartat de l'article 38. En qualsevol cas, feta
aquesta matisació, li donarem suport, tot i l'irregular que
comparegui ara aquesta esmena, que tal vegada hauria de
ser un vot particular, o alguna solució. Però nosaltres, sigui
quina sigui, li donarem suport tot i que, com dic, preferiríem
que fos un apartat de l'article 38. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo crec que això és
una situació genèrica, per tant és una regulació genèrica,
però vull afegir que no tan sols ha de preveure quan es
produeix convocatòria d'eleccions, sinó que s'ha de preveure
la dissolució excepcional que continua existint dins
l'Estatut, per fracàs de la investidura, i per tant ha de fer
menció a les dues situacions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, sí, efectivamente...

EL SR. PRESIDENT:

És que entram dins una tertúlia, més que en un debat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

El artículo 32 del Estatuto, transcurridos 60 días después
de la primera votación para la investidura, si no hay
presidente de la Comunidad el Parlamento queda disuelto.
En consecuencia tiene que haber esa salvedad que el letrado
hacía, que nos parece que (...) como una disposición más
que como una parte del artículo, que yo creo que quedaría
un poco afuera. Una disposición adicional creo que es el
encuadre más perfecto.
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EL SR. PRESIDENT:

Tenen tots els grups clar el contingut d'aquesta disposició
addicional?

Passam a votar aquesta nova addicional?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

La podria llegir?, perquè la lectura que ens ha fet el Sr.
Ferrer no és el que ens ha dit el Sr. Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

És que jo no acab de tenir clar el concepte, el text concret
que queda. Sr. Lletrat, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Això hauria de dir, més o manco: "en cas de convocatòria
d'eleccions o de dissolució del Parlament, els diputats i
consellers dels consells insulars continuaran exercint plenament
els càrrecs que ostentin al consell insular de què formin part,
fins que no s'hagi constituït el nou consell insular", perquè
encara hi haurà diputats que formen part de la Diputació
Permanent, i seran diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Aquí ja hi veim un matís important. S'està parlant de
"plenament", quan tradicionalment es tracta de mantenir en
funcions, per exemple, que no es poden prendre determinats
tipus d'acords, amb la Llei 7 bàsica de règim local, per
exemple, entre tant hi ha convocat un nou règim. Pareix que
aquest "plenament" està qüestionant la capacitat de decisió; per
tant jo, la veritat és ue ens abstendrem en aquest moment, tot i
valorar-ho; però volem estudiar quin és l'abast que pot tenir
aquest article. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tot consisteix en la paraula "plenament"? Té inconvenient
que se suprimeixi la paraula "plenament? No hi ha
inconvenient.

Se sotmet, idò, a votació aquesta proposta de nova
disposició, tal com ha llegit el lletrat, eliminant la paraula
"plenament"? Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, yo creo que la referencia a los diputados no
es necesaria, porque no lo hay (...) del Senado. De los diputados
no es necesarios, porque solamente son diputados los que están
en su derecho, los que están en la Diputación Permanente, en el
Congreso o en el Senado, pero en modo alguno hay que decir
eso aquí, ya se sabe, por supuesto, el resto...

EL SR. PRESIDENT:

Veig que no acaba de quedar clar el text. Suspendrem
durant cinc minuts, pregaria als portaveus que amb el Sr.
Lletrat deixassin definida exactament aquesta nova
disposició. Gràcies.

Sr. Lletrat, té exactament el text?

EL SR. LLETRAT:

"En cas de convocatòria d'eleccions o dissolució del
Parlament, els diputats i consellers dels consells insulars
continuaran exercint els càrrecs que ostentin al consell
insular de què formin part fins que no s'hagi constituït el
nou consell".

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar el contingut a tots els diputats?

Passam a votar aquesta nova disposició addicional.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Correspon ara votar la supressió de les disposicions
transitòries primera, segona i tercera.

Vots a favor de la supressió d'aquestes disposicions
transitòries?

Queda aprovada la supressió de les disposicions
transitòries primera, segona i tercera per unanimitat.

A la disposició transitòria quarta es mantenen les
següents esmenes: 454, 548, 455 i 456, del Grup Mixt. Per
fer-ne la defensa té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Esmena 279, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida. Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en relació a
canviar el terme "nació" per "estat".

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci als diputats, i el Sr. Portella que elevi el to
de veu, per favor.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, intentaré elevar el to de veu. Aquesta
esmena és senzillament per baratar el terme "nació" per "estat";
i a part aprofitaré per indicar una abstenció a l'esmena del Grup
Mixt 454, en la mesura que proposa un canvi de la composició
de la Comissió Mixta de transferències Estat-Comunitat
Autònoma, i que veig que en ponència hi ha un vot favorable
del nostre grup, i que passaria a ser una abstenció a aquesta
comissió, perquè entenem que amb aquesta proposta és possible
que algunes forces polítiques no estiguin presents en aquesta
comissió paritària; ja que es redueix els membres de la
Comissió Paritària de la Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Esmena 386, del Grup Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que la presentada
per Esquerra Unida, però a dos apartats, a l'apartat segon es fa
referència al Govern de la nació, i a l'apartat quart s'utilitza el
terme "nacional", també referit a l'Estat. Creim que hem de fer
un esforç des del nostre estatut per reconèixer la
plurinacionalitat de l'Estat, i malgrat la terminologia
constitucional, no cal recrear-s'hi per part de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears. Per altra banda és cert que
s'ha anat modificat en distints indrets aquesta denominació,
com a Govern de l'Estat, i crec que quedaria més coherent amb
el contingut i al llarg del redactat aquesta terminologia. No hi
ha dubte que la reivindicació de la paraula nació no és una
exclusiva de l'Estat, hi ha d'altres comunitats autònomes de
l'Estat que també la reclamen. Desgraciadament per a nosaltres
no és el cas de les Illes Balears, com a mínim a un nivell de
primera línia, però si que creim que hem de ser respectuosos, i
hem de contribuir a aquesta clarificació terminològica. En
conseqüència, consideraríem molt convenient que es referissen
a "Govern de l'Estat" en comptes de "Govern de la nació".
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo crec que seria molt convenient, Sr. President i senyors
diputats, unificar la terminologia a tot l'Estatut, perquè a molts
d'articles hem fet referència al Govern de l'Estat, i n'hi ha
d'altres que encara ens queden, aquí on hi ha esmenes pendents
que no han estat acceptades i que van en el mateix sentit, i per
tant que s'unificàs a favor de "Govern de l'Estat" a tot l'Estatut
d'Autonomia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Realment el que vostè proposa és una
qüestió de més abast que el contingut d'aquesta esmena; és
a dir, que tenim articles allà on surt la referència al Govern
de l'Estat, i que vagin tots en el mateix sentit, "Govern de
l'Estat".

Sr. Jaén, jo li explic: El portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista proposa que se substitueixi en aquesta
disposició transitòria quarta "Govern de la nació" per
"Govern de l'Estat". El Sr. Triay fa una observació més
ampla, és a dir que a determinats articles ja ha estat
substituït aquest concepte...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Lo he escuchado, Sr. Presidente, a favor de una
uniformidad.

EL SR. PRESIDENT:

...i demanaria que fos homogeni no només a aquest, sinó
a tots els articles. Està d'acord amb aquesta proposta, Sr.
Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, nos parece que hemos dado una muestra
de lo que puede ser la semántica, y coger unas palabras en
unos momentos, y en otros otra, y no siempre hay
uniformidad por el mismo sitio, en un sitio aparece
"Gobierno del Estado", en otros "Gobierno de la nación",
nos parece que son términos similares, aun respetando
muchos otros sitios que tienen sentimiento de nación , y por
tanto la Nación con mayúsculas en el término constitucional
Gobierno de la Nación, Gobierno del Estado, nos parece que
son términos homólogos, y no nos parece que debamos en
este momento proceder a esa uniformidad. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, no hi ha acord, idò, amb la proposta de
transacció que fa el Sr. Triay?

Passam a votar, no hi ha torn de rèplica? Passam a votar
aquestes esmenes, idò, en concret.

Esmena 454, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 9 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 548, del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. LLETRAT:

No, perdoni, Sr. President. La 548 té el mateix contingut
que les altres, les de nació/estat.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Esmena 455, 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.

Esmena 456, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 456.

Ara hem de passar a votar, crec que es poden votar
conjuntament les esmenes 279, 368, i 548, dels grups
parlamentaris Mixt, Esquerra Unida i Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar la disposició transitòria quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició transitòria quarta.

A la disposició transitòria cinquena, s'hi manté l'esmena
549, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; 6 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la disposició transitòria cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 15; cap en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició transitòria cinquena.

A la disposició transitòria sisena, s'hi mantenen les esmenes
següents: 457 i 550, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Esmena 281, del Grup d'Esquerra Unida. Té la paraula el.
Sr. Portella.

Intervencions en relació amb aquestes esmenes? No hi ha
intervencions.

Passam a la votació.

Esmena 457, del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 10; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 550, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; 10 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 281, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la disposició transitòria sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

14 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició transitòria sisena.
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A la disposició transitòria setena, no s'hi mantenen esmenes;
en conseqüència, passarem directament a votació.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

A la supressió de la disposició transitòria vuitena, no s'hi
han presentat esmenes; en conseqüència, passarem a votar la
supressió de la disposició transitòria vuitena.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat la supressió de la disposició
transitòria vuitena.

A la disposició transitòria novena, no inclosa dins la
proposta de reforma, s'hi manté l'esmena, en primer lloc, 282,
d'Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Aquesta esmena és per canviar l'actual model del traspàs de
competències als consells insulars, canviar l'actual Comissió
Tècnica Interinsular per una comissió mixta paritària Govern-
consells insulars i que els acords als quals s'arribi es facin com
a proposició de llei, tramitada en lectura única davant el
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella.

S'hi manté també l'esmena 387, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament, la regulació de la
disposició transitòria novena és un tema delicat, tot i tractar-se
d'una disposició transitòria, té un relleu dins l'estructuració de
les relacions entre el Govern, o el Parlament, i els consells
insulars certament decisiu.

Nosaltres consideram que és un mal mecanisme, i tot i que
és difícil trobar-ne un de millor, no creim que s'hagi d'avançar
en la línia de les tres comunitats autònomes, o d'un estatut
específic a cada consell insular, sinó que s'ha de reconèixer
quin és el paper del Parlament i, per tant, quin és el paper de
l'òrgan de sobirania de les Illes Balears. Ha estat elegit que
aquest sigui el Parlament. Nosaltres consideram que ha estat
una bona elecció, i és en aquest camí.

Més enllà d'això, estam convençuts que s'ha d'ampliar
l'autonomia dels consells insulars, se'ls han d'ampliar les
seves atribucions i les seves competències, així ho
proposàvem als articles 39 i 40, bàsicament, de la reforma
d'Estatut, on s'havien de garantir tota una sèrie de
transferències en matèries que fossin d'interès insular, de la
mateixa manera que hi ha d'haver mitjans suficients per
poder-les dur a terme. Ara, pretenir un mecanisme d'alguna
manera semblant a Comunitat Autònoma-Estat, al que seria
consells insulars-Parlament, crea unes distorsions que han
resultat difícils de compaginar amb la sobirania del
Parlament i que tant les esmenes que es presenten com la
mateixa fórmula de la Comissió Tècnica Interinsular hem
trobat que han donat més entrebancs i han creat coartades a
l'hora de no transferir competències als consells insulars,
més que haver estat un òrgan fluid per establir i transferir
aquestes matèries.

En qualsevol cas, no ens agrada el mecanisme establert,
i en demanam la supressió. Això no obstant, reconeixem la
dificultat, i al final, el que voldríem, en el procés, és que hi
hagués competències a bastament per als consells insulars,
tant si és fent ús d'aquesta disposició transitòria novena com
si és mitjançant altres mecanismes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions en relació amb
aquestes esmenes?

Ens queda pendent, no l'he anomenada, perquè no la hi
tenia inclosa, l'esmena 458, del Grup Parlamentari Mixt
també a la disposició transitòria novena. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual.

Passam a votació.

Votarem en primer lloc l'esmena 458, del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, en conseqüència, rebutjada aquesta esmena.
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Esmena 282, d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Esmena 387, del Grup Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 a favor, 13 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Arribat aquest punt, se suspèn la sessió. Començarem a les
16,30, l'horabaixa, i les previsions que hi havia de sessió d'avui
horabaixa de contingut, que no la reforma de l'Estatut, quedaran
ajornades a una propera setmana. Quedau convocats, idò, per
avui a les 16,30 hores.
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