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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió. En primer lloc, deman si hi ha
cap substitució.

Sí, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, el Sr. Grosske substitueix el Sr. Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Alorda substitueix el Sr.
Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

No hi ha cap substitució més?

Passam a la votació de la supressió de la disposició
transitòria desena.

Vots a favor de la supressió?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat la supressió de la transitòria
desena.

Passam a la proposta de creació d'una nova disposició
transitòria, que és una esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, la número 458. Per fer-ne la defensa, té la
paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició,
queda defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta esmena ja ha estat votada, en conseqüència, no es
vota ara.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

A la 459, quin és el problema, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

No, la 458 ha estat votada ja.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

La...?

EL SR. PRESIDENT:

458, que és la que es tracta, ha estat votada; és un error
del seguiment.

Tenc la indicació d'aquest apartat, Sr. Triay, que el Grup
Parlamentari Socialista presenta una transacció per tal que
el règim d'incompatibilitats i renúncies als càrrecs de
diputats i consellers no entri en vigor fins a la propera
legislatura.

Es presentaria com un vot particular...?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, això es va aprovar en ponència. És una disposició
transitòria que posposa l'entrada en vigor del règim
d'incompatibilitats a les properes eleccions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, és una nova disposició transitòria
incorporada ja a l'informe de ponència.

Passam a votar aquesta nova disposició transitòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta nova disposició transitòria.

Hi ha també una proposta de nova disposició transitòria
onzena, no inclosa en la proposta de reforma, en relació
amb la qual el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida manté
l'esmena 283. Per fer-ne la defensa, d'aquesta esmena
número 283,  té la paraula el Sr. Grosske.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, en realitat, Sr. President, és una esmena i una disposició
transitòria que té sentit i va lligada al sistema de finançament
mitjançant concert, i s'explica en aquest context. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a la votació d'aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 283.

Passam a esmenes de creació de noves disposicions
transitòries. En primer lloc hi ha la 459, del Grup Parlamentari
Mixt; per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra. Munar. Aquesta
és la 459.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició per
la qual sigui possible la utilització de la televisió a través d'un
tercer canal de titularitat estatal per a emissions dins les nostres
illes.

EL SR. PRESIDENT:

Torn d'intervenció a favor o en contra. Sr. Alorda, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofit per fer la defensa de la 389
nostra, perquè és idèntica, és el mateix contingut, es tracta que
apart que a l'article 10 hem establert, o hi ha una esmena del
nostre grup perquè hi hagi televisió i mitjans de comunicació
propis, sense cap mena d'entrebancs, a més a més, creim que
s'ha de garantir la concessió d'un tercer canal de televisió a les
Illes Balears, en tant que els tercers canals que autoritza o que
delega, concedeix l'Estat. Creim que és una esmena també
important per garantir una concessió que en aquest moment no
tendria problemes però que més endavant podria tenir-los, si no
hi ha aquesta previsió estatutària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a votar per separat l'esmena 459, del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

La que el Sr. Alorda ha defensat, que és la 390..., 389, en
queda pendent la 390.

La 389, del Grup Parlamentari Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor i 9 en contra.

Sr. President, només per una qüestió, l'esmena del Grup
PSM només té un apartat, que és la 389; l'esmena del Grup
Mixt té quatre apartats. Només ho dic perquè no és
exactament el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

S'han votades per separat.

Queda rebutjada l'esmena 389.

Ens queda pendent l'esmena 390, del Grup Nacionalista-
PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.



EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Faig constar d'entrada que, el termini
que s'establia d'un any, es va quedar en ponència que fos de
dos. el que pretén aquesta transitòria és que la previsió
estatutària de competències per als consells insulars no quedi ad
infinitum aturada, sinó que tard o d'hora es desenvolupi. Aquí el
que es pretén és que com que des del nostre esquema era que
totes les competències que es relacionaven a l'article 39, les
lleis sectorials respectives havien d'atribuir competències,
algunes competències, als consells insulars, l'abast de les quals
l'establiria la pròpia llei, donàvem un termini per donar
compliment a aquest mandat de l'article 39.

La idea és que en el termini de dos anys totes les lleis
sectorials fetes, redactades per aquest parlament, o no, perquè
encara es mantengui la redacció de les lleis estatals en matèries
transferides, fessin una adequació a les competències insulars.
Creim que era l'única manera de garantir que, efectivament, els
consells insulars rebin les competències. En qualsevol cas, atès
que no s'hi ha incorporat l'article 39 que proposàvem, sinó que
segueix el mecanisme de la Comissió Tècnica Interinsular i un
llistat molt ambiciós de competències a l'article 39, però sense
obligació per part de les lleis sectorials, ja veim que no podrà
ser, o entenem que no serà aprovada en aquest moment, però la
mantendrem, en coherència amb la nostra proposta d'article 39.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que esta enmienda
no tiene ningún objeto, visto el debate cómo está, incluso si se
aprobase, no tendría ningún objeto; por tanto, votaremos en
contra, en consonancia con las votaciones que en su momento
ya hicimos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, no té objecte, hi estic
d'acord, si no s'aprova el mecanisme de l'article 39 que
proposam, però sí que el seu contingut ens sembla
importantíssim, en el sentit de garantir un compromís del
Parlament, que quan es diu que els consells insulars tendran
competències en ics matèries, se'ls donin, perquè si no, ens
podem trobar amb quinze anys més i que de la relació, jo diria
gairebé exhaustiva d'aquell article 39, haver aconseguit algun
altre esquitx. Creim que no és el que pretenia, o la voluntat
estatutària, i, amb aquesta disposició transitòria, miràvem de
garantir que els consells insulars realment engreixin de
competències. Això no obstant, efectivament, per mecànica que
nosaltres establíem a l'article 39, aquesta transitòria no enganxa
bé amb l'actual definició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació d'aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A la disposició final, no s'hi han presentat esmenes. En
conseqüència, passam directament a votació.

Vots a favor?

Un moment. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Apart que nosaltres votaríem a
favor d'aquesta disposició final, ens sembla que quedarà
com a disposició final de la Llei de reforma i no com a
disposició final de l'Estatut, pròpiament dit, sinó de la Llei
de reforma. Per tant, com que no quedava clar a l'articulat,
entenem que hi ha d'ahver un article que modifica tots els
articles que es toquen més una disposició final d'aquesta llei
de reforma. Entenem que és així, i en aquest sentit votarem
favorablement. Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Hi haurà tres articles. El primer, de modificació dels
articles de l'Estatut que hem aprovat al llarg de la comissió
i ponència; el segon article farà referència als articles que
han quedat derogats com a conseqüència de l'aprovació
d'esmenes i les disposicions que han quedat derogades, i el
tercer article farà referència a la nova numeració de tots els
articles que, com a conseqüència de la incorporació de nous
articles, veuen modificada la numeració. Això serà a la llei,
en diríem, de modificació de l'Estatut, i llavors tendrà una
disposició final, que serà aquesta. És a dir, aquesta llei de
modificació anirà acompanyada d'una exposició de motius,
si ho creuen pertinent.



EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Lletrat. Queda clar a tots els grups
parlamentaris?

Passam a votar la disposició final.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

Queda aprovada per unanimitat.

Passam a l'exposició de motius. Hi havia alguna observació
a fer per part del lletrat.

EL SR. LLETRAT:

L'exposició de motius diu: "Quinze anys després de l'inici
de la vigència de l'Estatut d'Autonomia, aprovat per Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per la Llei orgànica
9/1994, de dia 24 de març, i complementat per la Llei orgànica
2/97, de dia 15 de gener, mitjançant la qual es transferia a les
Illes Balears, per la via de l'article 150.2 de la Constitució
Espanyola, la competència d'execució de la legislació de l'Estat
en matèria de comerç interior, s'ha cregut convenient incidir de
nou en l'ampliació del sostre competencial de la nostra
comunitat autònoma, per tal que les Illes Balears assoleixin un
més alt nivell d'autogovern, reconeixent així la nostra pròpia
identitat històrica com a poble. Els treballs duts a terme per una
ponència creada l'any 1997 permeten derivar un text que, tot i
no haver estat assumit íntegrament per cap dels intervinents en
el treball, sí que va obtenir la signatura de tots els grups
parlamentaris de la cambra; aquell text va servir de punt de
partida per arribar a la proposta de reforma que es presenta per
la via d'aquesta exposició de motius, i aquesta proposta en ca
cas no hauria de ser considerada com un punt i final de les
aspiracions d'autogovern dels pobles de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, sinó un punt i seguit que permeti
continuar treballant endavant per tal d'arribar a assolir la quota
de participació política que per la nostra història ens
correspon".

EL SR. PRESIDENT:

Cap observació a fer en relació amb aquesta exposició de
motius? Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El final del primer
paràgraf, de fet, jo crec que resulta excessivament ambiciós,
és a dir, exposar que s'ha estimat convenient ampliar el
nostre sostre competencial per tal d'assolir un més alt nivell
d'autogovern, reconeixent així la nostra pròpia identitat
històrica com a  poble, és a dir, hi ha una vinculació, des del
nostre punt de vista, molt excessiva entre sostre
competencial, que, efectivament, s'incrementa, i el fet que
així es reconegui la nostra pròpia identitat històrica com a
poble, cosa que, d'altra banda, és una mica contradictori
amb el paràgraf final, que és una mica més assenyat, quan
parla que és un punt i seguit, que ha de continuar treballant
endavant, i és efectivament aquest caminar cap endavant
allò que realment ens farà assolir la quota de participació
política que per la nostra història ens correspon, és a dir, és
més assenyat el segon paràgraf i està una mica en
contradicció amb el primer, perquè el segon fa referència
que hem de continuar un camí i el primer dóna a entendre
que, amb el que ja hem fet, s'ha reconegut així la nostra
pròpia identitat històrica com a poble.

En definitiva, pensam que aquesta darrera frase del
primer paràgraf s'hauria de suprimir.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per al nostre grup, l'Estatut
d'Autonomia és la norma institucional bàsica del país,com
l'és per a tots, perquè ho diu l'article primer del propi
Estatut. Creim que quan hem de parlar de la incardinació
dins l'Estat i de les competències que vol tenir aquest país,
hauríem d'establir-ho obertament amb una reforma d'Estatut.
Nosaltres consideram bastant inconcebible que es digui que
el Parlament de les Illes Balears aprovi una exposició de
motius en la qual es digui que pareix que vol més
autogovern que el que proposa amb la seva reforma
d'Estatut, però que ja ho farà més endavant, no comprenem
el mecanisme mental, no entenem si és que un grup de la
cambra, el grup majoritari,  troba que ja s'ha arribat al
sostre, fins i tot un poquet més amunt del que importaria,
però que, en nom del consens, diuen: "Sàpiguen que a la
millor uns altres grups volen més competències"; si és amb
aquesta intenció, ens plantejaríem saber què diu aquesta
exposició de motius, com a mínim, aquí hi ha un grup, que
és qui hi governa, que hi té majoria, que no vol més
competències, però que compren que hi hagi sensibilitats
molt superiors d'autogovern, i aquestes poden ser
expressades més endavant, si aquests altres grups hi
governen. Jo és el que entenc d'aquí, perquè si no, entendre
que tots estam d'acord que les quotes d'autogovern s'han
d'augmentar i no fer-ho, quan la Constitució no ho
impedeix, no entenem el motiu pel qual treu peu aquesta
mena de redactat.



 És evident que nosaltres no podrem donar suport a
l'exposició de motius, perquè no estam d'acord amb els motius
que intenta argumentar, nosaltres voldríem una exposició de
motius que digués que ens equipara a les competències de les
comunitats històriques, per la pròpia identitat històrica com a
poble, perquè el text acompanyant ho fos. Com que això no és
així, aquesta idea que augmentam sostre etc. no ens pareix..., no
ens satisfà, e moment ens hi abstendrem, amb vista a veure
quina serà la definitiva, o millor dit, de moment hi votarem en
contra, mentre miram quina és la  definitiva redacció, i la
definitiva redacció sobretot dels continguts de l'Estatut que
pugui permetre una altra redacció d'aquesta exposició de
motius.

D'altra banda, només he de recordar les distintes accepcions
de la paraula "dret"; efectivament, com a ordenament jurídic
positiu, s'ha augmentat el sostre competencial que teníem, si
s'entenen el 10, 11 i 12 bàsicament actuals; si entenem la
paraula dret com a..., un poc en dret natural, allò que tenen els
pobles, malgrat no estigui codificat, no hem arribat ni al sostre
competencial que teníem l'any 77 ni l'any 56, perquè aquest
país té uns drets a l'autogovern que aquest Estatut encara no li
reconeix. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Veim que no estam d'acord amb
aquesta exposició de motius perquè, en primer lloc, fa
referència a qüestions d'identitat històrica que després no es
reflecteixen en l'articulat que es proposa i, després, perquè ni
tan sols toca el segon gran camp de modificacions, que és el de
les reformes institucionals, absolutament cap menció a cap
reforma institucional de les que es proposen dins la reforma de
l'Estatut, i, per tant, en aquest sentit, em sembla que aquesta
exposició de motius no reflecteix realment allò que després la
reforma proposa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. A nosotros nos parece que como un
documento de discusión y de acuerdo es posible, incluso
estamos en disposición de poder decir que si hay alguna frase,
algún párrafo que algún grupo parlamentario considerase que
sobra, como ha expresado el portavoz de Izquierda Unida,
estamos dispuestos a suprimir ese párrafo, y, en consecuencia,
lo que hace falta es que para el próximo día, en base a este
texto, si alguien lo considera oportuno, que introduzca, como el
Sr. Triay también hacía referencia a la reforma del Parlamento,
a la institución parlamentaria, como se ha hecho, y a otras
muchas cuestiones de carácter institucional, que se ha dado
rango al Consejo Consultivo, al Síndic de Greuges, por tanto,
hay nuevas relaciones de cosas. Yo creo que si todo eso quieren
que se introduzca aquí, ningún problema, que hagan las
enmiendas y nosotros las apoyaremos, siempre que vayan en la
línea de lo que ha sido la reforma, lo que seguramente eso
significa ir a mucha especificidad e indicar todas las cosas, que
tampoco nos parece que sea lo propio de una exposición de
motivos.

Por lo tanto, sí una referencia expresa a la parte
institucional, y en concreto, al Parlamento, al período de
sesiones, yo creo que es una cuestión que debiera
contemplarse en la exposición de motivos, i siempre desde
esta posición de apertura y de entendimiento con el resto de
los grupos, pues sólo faltaría que no llegásemos a acuerdos
en la exposición de motivos, que creo que es en lo que más
podemos estar de acuerdo, si me permiten la expresión, pues
dentro de la reforma esta estatutaria, es decir que aquí
estamos abiertos a  cualquier posición y sugerencia que se
nos haga.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per aclarir una mica la
posició del nostre grup, perquè jo efectivament he fet una
aportació constructiva a la lògica interna del text i he
assenyalat un accés dins el que era la lògica natural d'una
exposició de motius que s'ha de correspondre, se suposa,
amb el text articulat, el que passa és que jo vull avançar una
qüestió, és a dir, agraint tots els esforços que es puguin fer
de cara al consens, és extraordinàriament difícil des de
l'acord amb l'articulat està d'acord amb l'exposició de
motius, perquè, o bé l'exposició de motius és el fidel reflex
del que s'ha fet a l'articulat, amb la qual cosa no es pot estar
d'acord si no s'està d'acord amb l'articulat, o l'exposició de
motius no es concorda amb l'articulat i és una cosa que
camufla, en realitat el contingut de la llei, en aquest cas,
tampoc no es pot estar d'acord amb l'exposició de motius, és
a dir que des del nostre punt de vista la cosa és mal de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, des del nostre grup i en la mateixa línia,
efectivament, si no s'està d'acord amb el contingut, és difícil
estar d'acord amb com s'argumenta, si no és que es falseja,
nosaltres fins i tot estaríem més d'acord amb una exposició
de motius que digués que atès que les Illes Canàries, Aragó,
Castella-La Manxa, han procedit a un procés de reforma
dels seus estatuts, amb la qual cosa ha suposat un sus dins
el 143, s'ha vist l'oportunitat estatal de modificar, i a partir
d'aquí s'han modificat competències, i s'ha aprofitat per fer,
efectivament el que diu el Sr. Triay, tota una sèrie de
modificacions, millores, etc., de la part institucional.
Aleshores, nosaltres no estaríem d'acord amb el que s'ha fet
i amb el que s'explica que s'ha fet, però trobaríem més lleial
l'explicació del que es pretén: identitats històriques, la
nostra història, etc., per exemple, evitant la paraula
"nacionalitat", que es la que els reflectiria com a mínim a
nivell formal i amb el debat dels articles 10, 11 i 12 a nivell
de continguts, ens sembla una frivolitat, i no li donarem
suport.

Gràcies.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. A mi, en qualsevol cas, em queda en
aquest moment el dubte del que hem de sotmetre a votació,
perquè de vegades hem tengut la sensació que més que estar
dictaminant una proposició, estam fent pràcticament en
comissió un informe de ponència, i en aquest cas, en aquest
tema concret de l'exposició de motius, he de suposar que els
ponents degueren encomanar al lletrat la redacció d'una
proposta d'exposició de motius, aquesta proposta d'exposició de
motius ens aterra, sense formar part de l'informe de ponència,
ens aterra aquí, dins comissió, avui horabaixa, i per les opinions
expressades pels grups, no veig que hi hagi massa estima per
aquesta exposició de motius en concret. Aleshores, en fi no sé
què és el que s'ha de sotmetre a votació, aquesta exposició de
motius tal com ve redactada, i llavors veurem què passa, alguns
grups plantegen fer modificacions a l'exposició de motius, per
altra part el Sr. Jaén ha anunciat que es presentin esmenes a
l'exposició de motius, no sé, en aquests moments, realment he
de reconèixer que no m'aclareix, no sé en quina fase ens trobam
sobre aquesta qüestió.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, nosotros ya queremos acabar con el trámite
de esta reforma, ¿verdad?, y acabarla esta tarde, entonces yo
creo que lo que procede es votar la exposición de motivos que
hay, y si alguien considera que tiene que hacer una enmienda,
a medidas transaccionales estamos abiertos, a todas las que
quieran, en este espíritu que antes se recogía, que quieren
suprimir el párrafo que estamos diciendo, bueno, si es ese
párrafo lo podemos suprimir, no hay problema, siempre que
luego lo voten en contra, porque no vamos a suprimir nada que
luego lo voten a favor. Que el Sr. Triay quiere introducir lo del
Parlamento, que me parece que es acertado, se puede introducir,
y otras cuestiones que hemos modificado ...

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, Sr. Jaén, el Grup Parlamentari Popular fa seva
aquesta exposició de motius literalment?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Passam a votar, idò, aquesta exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'exposició de motius. Arribats a aquest
punt, i abans de donar per dictaminada aquesta proposta de
reforma de l'Estatut, voldria fer una consideració als
portaveus, en nom dels que formam la Mesa de la Comissió.
Creim que en aquests moments encara hi ha bastants de
qüestions pendents, per una part hem vist com al llarg d'avui
matí el lletrat ens anava anunciant qüestions tal volta a tenir
en compte sobre temes concrets, hem vist també un article
38 al qual la majoria de grups tenen qüestions que no
acaben de quedar clares, i, per altra part, s'han anunciat al
llarg d'aquestes sessions en comissió bastants esmenes
transaccionals.

Després de parlar amb la Presidència d'aquesta cambra,
creim que seria convenient no donar per acabat el dictamen,
és a dir, no donar per dictaminada avui aquesta proposta de
reforma, convocar una sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals per a dimecres que ve, on, per una part, els
lletrats -dimecres que ve, a les 10'30-, els serveis jurídics de
la casa, haguessin pogut fer la revisió a tots i a cadascun
dels articles per no trobar-nos amb sorpreses com la d'avui
matí, allà on els grups parlamentaris s'hagin pogut estudiar
la redacció que es dóna exactament a l'article 38, i també, i
des del nostre punt de vista molt important, allà on totes les
propostes de transacció que s'han anunciades, en pogués
tenir coneixement la comissió, entre d'altres coses, perquè
si anam a plenari en aquestes condicions, ens trobarem que
davant propostes de transacció que es formulin dins ple,
contínuament, si se segueix el mateix sistema que la
Comissió, contínuament s'haurà de suspendre la sessió
perquè els grups parlamentaris, com és lògic, voldran
estudiar amb cura les propostes de transacció que es facin.



En conseqüència, aquesta és una possibilitat que la Mesa de
la Comissió entén que ha de deixar oberta a la comissió, sempre
i quan els portaveus dels distints grups parlamentaris hi estiguin
d'acord. En conseqüència, caben dues possibilitats, donar per
dictaminada avui aquesta proposta de reforma o deixar aquesta
possibilitat de dimecres de la setmana que ve fer totes aquestes
aportacions, fer la lectura final o la revisió final, per així dir-ho,
d'aquest dictamen de comissió, i veure les propostes de
transacció.

M'agradaria una intervenció dels portaveus dels distints
grups parlamentaris perquè es manifestassin sobre aquesta
proposta, que jo entenc que és una proposta que fa la Mesa de
la Comissió.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per part del Grup Mixt, millor deixar-ho per a dimecres
perquè es dictamini definitivament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, en el mateix sentit, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Bé, al nostre grup li sembla molt convenient que hi
hagi aquesta comissió, però, com sempre, està en mans de qui
té la possibilitat de transaccionar, jo vull dir que agrairia, i crec
que és molt positiu, que hi hagi, per part del nostre grup, totes
les esmenes que hem presentat estan sotmeses a aquest tràmit,
a veure si encara ara podríem arribar a una entesa i a un
consens amb la reforma de l'Estatut, però crec que fins i tot per
(...) de la comissió, si s'han de canviar textos, si es poguessin
tenir abans de la comissió, si hi pogués haver reunions, si cal,
bilaterals, o en ponències no formals, crec que també
avançaríem, fins i tot per al tracte de comissió. En qualsevol
cas, seria incomprensible que fessin aquest tràmit en ple, de
totes maneres, qui sap l'abast del que és capaç de transaccionar
i de la dificultat, són evidentment els grups que puguin, en
aquell moment, fer l'oferta. Nosaltres el que demanaríem, ens
sembla molt bé el de dimecres, demanaríem que ja venguessin
coses redactades, i des del nostre grup oferir la possibilitat
d'entesa, sempre que redundi en benefici de l'autogovern
d'aquest país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. A mi em sembla molt assenyada
la proposta de no dur a una velocitat fora de lloc aquesta
reforma d'Estatut a plenari, i, per tant, que hi hagi una
setmana més per poder reflexionar. A nivell pràctic, jo no sé
si no seria millor dimecres, fer una reunió dels ponents, per
tant que poguessin fer feina elaborant aquestes possibles
transaccions, que no una reunió de la comissió, perquè a la
comissió ens podem trobar amb problemes per resoldre
aquestes transaccions si prèviament no s'han elaborat amb
una escala menor, i com que és difícil dilluns i dimarts
poder-ho fer a causa dels treballs dels consells i del Ple del
Parlament, tal vegada dimecres seria el dia adequat per fer
una reunió de ponents, no li vull dir ponència, una reunió
dels ponents, per treballar aquests temes pendents i, si
necessita passar a comissió, que es fes el mateix dijous o el
mateix dimecres.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en el espíritu que
siempre nos ha animado y que reitero una vez más, es llegar
a los acuerdos más amplios posibles en esta reforma. No
hay que ser ingenuos, hay que reconocer que hay diferencias
substanciales en enmiendas que presentan determinados
grupos, entonces si mantienen las enmiendas para la
transacción, pues más vale que no las mantengan porque
hay enmiendas que son separaciones substanciales. Estamos
dispuestos a estudiarlas de nuevo todas, a un grupo
determinado se les dio, creo que la portavoz de nuestro
grupo, se le dio un listado de enmiendas para poder hablar
sobre ellas, y sobre esas enmiendas estamos dispuestos a
hablar, en concreto del PSM pues creo que hay doce, o
quince, o dieciséis enmiendas que, por cierto, se han
aprobado, hasta este momento, que yo lo tengo apuntado, ya
casi diez enmiendas del PSM, no se puede decir que no se
haya aprobado ninguna, y estamos dispuestos a aprobar
también otras enmiendas del resto. Y, por tanto, la
propuesta es por la mañana, nos parece también acertado
que el plan de trabajo puede ser más flexible y más relajado
en una ponencia, porque en todo caso tiene que haber una
comisión que cierre este proceso, y este proyecto de ley,
esta proposición de ley no queda dictaminada hoy, no queda
dictaminada porque está abierta todavía a posibles
sugerencias y acuerdos entre grupos políticos.



EL SR. PRESIDENT:

D'acord, en conseqüència, si sembla bé a tothom, idò, es
convocaria ponència per a dimecres que ve a les 10,30, per
exemple, on els ponents poguessin fer una revisió de les
qüestions, allà on es vessin les transaccions i allà on els lletrats,
els serveis jurídics, aportassin també les incongruències que
puguin detectar sobre la proposició. I no donarem per
dictaminada avui aquesta proposició de reforma, aquesta
proposta de reforma, i es veuria la revisió final, per així dir-ho,
del dictamen, dimecres horabaixa. D'acord tothom?

Se suspèn la sessió. Gràcies a tots.
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