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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots, començam aquesta sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per tal de
finalitzar el dictamen de la proposta de reforma de l'Estatut
d'Autonomia. Deman, en primer lloc, si hi ha substitucions.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Antoni Sansó.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap substitució més. Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

De conformitat amb la reunió mantenguda pels ponents
avui, procediria ara a sotmetre a votació de la comissió la
incorporació d'articles dins el dictamen que prèviament a
aquesta sessió no havien estat incorporats com a conseqüència
del rebuig de vots particulars o esmenes. Així mateix, es du a
votació la modificació d'apartats de diversos articles que
prèviament havien estat votats, però per raons tècniques o
d'altra naturalesa, es considera que han d'anar dins el dictamen.

Les modificacions que se sotmeten a aprovació de la
comissió són les següents: primera, incorporació de l'article 6.2.
Ha de fer lectura, Sr. Lletrat, de la incorporació en concret ...?

EL SR. LLETRAT:

Supòs que no importa ...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en qualsevol cas, si a qualque punt en concret, si creuen
que se n'ha de fer lectura, demanin-ho.

Votam la incorporació de l'article 6.2.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Incorporació de l'article 7.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació de l'article 10.5bis, incorporant l'article 10.34
més els centres de contractació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta modificació numerada amb el
número 3.

Modificació de l'article 10.21.

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, aquest és un tema ja votat durant la
comissió o és una novetat?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat vol fer lectura d'questa modificació a l'article
10.21?

EL SR. LLETRAT:

És el dret civil. "Conservació, modificació i
desenvolupament del dret civil de la Comunitat Autònoma",
s'ha suprimit "drets civils especials".

EL SR. PRESIDENT:

Votem aquesta modificació.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

La modificació 5, que és de l'article 10.25 i incorporar
activitats recreatives.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 6, que és de l'article 10.35, suprimir
"establiment i ordenació".
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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 modificació 6.

Modificació 7, a l'article 12 paràgraf 19, en el sentit de
suprimir.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat aquesta modificació.

Modificació 8, que a l'article 19 s'incorpora a l'apartat segon
el text que actualment figura a l'Estatut, dins el dictamen només
es modificarà l'apartat tercer d'aquest article, tota vegada que
els apartats primer i segon són idèntics a l'actual.

EL SR. LLETRAT:

Sí, això parla de la dissolució del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Votem aquesta modificació 8.

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 aquesta modificació.

Passam a la modificació  9, a l'article 23, on se suprimiria la
referència als actes parlamentaris, és en referència a la
inviolabilitat dels diputats.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 10, article 24, es modifica l'apartat quart en
el sentit següent: "El Parlament es reunirà en sessió
extraordinària a petició del Govern o per acord de la
Diputació Permanent o del Ple de la Cambra a petició d'una
cinquena part dels diputats. La sessió extraordinària es
clausurarà quan s'esgotarà l'ordre del dia determinat pel qual
es convocà".

EL SR. LLETRAT:

Sr. President. S'ha de dir "a proposta" en lloc de "a
petició".

EL SR. PRESIDENT:

Seria "a proposta d'una cinquena part dels diputats".

Votem aquesta proposta de modificació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Modificació 11, a l'article 32. Queden exclusivament els
apartats 1, 3, 5, 6, 8 i 9, els quals només faran referència al
president.

Vots a favor d'aquesta proposta de modificació?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 12. Es crearà un nou capítol, el títol del qual
és "Òrgans consultius i assessorament" el qual incorporarà
els articles referits al Consell Consultiu i al Consell
Econòmic i Social. L'apartat primer de l'article referit al
Consell Consultiu es modifica en el sentit de "és el superior
òrgan de consulta de la Comunitat Autònoma", i el Consell
Econòmic i Social deriva de l'esmena 322 del Grup
Socialista transaccionada.

Vots a favor d'aquesta modificació 12?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 13. A l'article 38 s'incorpora a l'apartat
segon "a excepció del portaveu del Grup Mixt, si n'és el
cas", i a l'apartat 5, al final, "no queda afectat per la
limitació el diputat elegit per la circumscripció de
Formentera".
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EL SR. LLETRAT:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. LLETRAT:

L'expressió exacta de l'apartat que fa referència al portaveu
és " s'exceptua el del Grup Mixt, si n'és el cas".

EL SR. PRESIDENT:

Seria "s'exceptua el del Grup Mixt, ...

EL SR. LLETRAT:

..."si n'és el cas".

EL SR. PRESIDENT:

... "el portaveu del Grup Mixt, si n'és el cas".

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta proposta de modificació.

Modificació 14, a l'article 39 s'incorporen dos nous apartats
que són el 28 i el 29, la denominació dels quals és la següent:
"28.- Espectacles i activitats recreatives. 29.- Institucions
públiques de protecció i tutela de menors".

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 15. S'incorpora l'article 47.2.

EL SR. LLETRAT:

Es refereix al dret civil de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 16, s'incorpora a l'article 49.1.a.

EL SR. LLETRAT:

Es refereix, així mateix, al dret civil de les Illes Balears.
"En l'ordre civil, a totes instàncies i a tots els graus, els
recursos de cassació i revisió inclosos, en matèria de dret
civil de les Illes Balears".

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta 17. Incorporam a l'article 50 l'apartat segon que
diu: "El nomenament de magistrats, jutges, fiscals i
secretaris que hagin de prestar serveis a les Illes Balears,
s'efectuarà en la forma prevista a la Llei Orgànica del Poder
Judicial a què fa referència l'article 122 de la Constitució".

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la modificació 17.

Modificació 18. De l'article 51.2 se suprimeix "especial".
Supòs que en referència al dret civil.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta 19, de l'article 53.2 se suprimeix la referència
"especial".

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.
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Proposta 20, a l'article 55.1.b s'incorpora l'expressió "drets".

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta 21. Dins el títol cinquè, "De la hisenda, el
patrimoni i l'economia" s'incorpora després de l'article referit a
l'autonomia financera dels consells insulars, un nou article
derivat de l'esmena 333 del Grup Parlamentari Socialista,
modificada a l'apartat segon, a l'apartat tercer "de capital", i un
nou punt referit "a qualsevol tipus d'ingressos".

La transacció feta en l'esmena 333 del Grup Parlamentari
Socialista. Aquests dos articles anirien després de l'actual
article 63.

EL SR. LLETRAT:

És a la pàgina 25 del dictamen que tenen, l'esmena, "Els
recursos dels consells insulars estaran constituïts per: 1.- Els
recursos propis establerts per als consells insulars per la
legislació estatal com a ens d'Administració local. 2.- Els que
es determinen a les lleis de transferències com a finançament
provisional de les funcions i serveis que es transfereixin. 3.- Les
subvencions i transferències de capital establertes per llei del
Parlament. 4.- La participació en el finançament de la
Comunitat en proporció a les competències autonòmiques que
els consells gestionin com a finançament definitiu. 5.- Les
procedents del Fons de Compensació Interinsular d'acord amb
la distribució que estableixi una llei del Parlament. 6.-
Qualsevol tipus d'ingressos que puguin obtenir-se en virtut de
les lleis".

EL SR. PRESIDENT:

Votem aquesta proposta de modificació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

16 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta proposta.

Proposta 22, a l'article 66 dins el text del dictamen només es
modificarà l'apartat b).

EL SR. LLETRAT:

Fa referència a la tutela, al que correspon al Govern, "la
tutela financera sobre els ens locals sense perjudici de
l'autonomia que la Constitució n'estableix i el que disposen
les lleis de transferències als consells insulars".

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 16; cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta modificació.

Modificació 23, a l'article 67 es modifica l'apartat quart
en el sentit d'incorporar a l'Estatut la redacció de l'article
129.2 de la Constitució.

EL SR. LLETRAT:

En aquest cas diria, "la Comunitat Autònoma -si m'ho
permet, president- promourà eficaçment les diverses formes
de participació en l'empresa i fomentarà mitjançant una
legislació adequada les societats cooperatives, també
establirà els mitjans que facilitin l'accés als treballadors a la
propietat dels mitjans de producció".

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És "de participació en l'empresa",
no "amb l'empresa", però supòs que hi haurà una correcció
lingüística. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, és "en l'empresa". 

Sotmetem aquesta proposta.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.
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Modificació 24. Disposició addicional tercera, se suprimeix
de l'1 "amb el límit del 30%", correspon, en aquest cas, a la
incorporació de l'esmena 276 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, és en referència a l'impost de renda de persones físiques
que se suprimeix el límit fins a un 30%, i es deixa en la
proporció que pertoqui.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 25. Disposició addicional quarta. Se suprimeix
l'expressió "cessió" que queda substituïda per "encomana de
gestió", és en referència a la cessió de competències a l'illa de
Formentera, per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada aquesta proposta.

Modificació 26. A la disposició transitòria cinquena tant a
l'apartat primer com al segon s'incorpora personal laboral, feia
referència merament a funcionaris i en aquest cas s'hi afegeix
també el personal laboral.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Modificació 27. Disposició transitòria setena, addicionar
després de "Govern" l'expressió "o, si n'és el cas, els consells
insulars".

Podem sotmetre-la a votació?

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, antes de pasar a la exposición de motivos.
Habían quedado también que se incorporaría, yo no lo he visto,
seguramente por ..., no sé si está, que todo aquello que afectaba
a incompatibilidades entraba en vigor en el próximo ...

EL SR. LLETRAT:

Está incorporado como una disposición en el apartado.
En la página 23.

"La modificació del règim d'incompatibilitat i el dret a
renunciar als càrrecs de diputats o consellers que es preveu
a l'article 38 -després haurem de fer la referència que
pertoca- no serà d'aplicació als diputats ni consellers
insulars de la quarta legislatura".

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

¿Me dice exactamente la página, Sr. Letrado?

EL SR. LLETRAT:

Pàgina 23.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Página 23.

EL SR. PRESIDENT:

Número 48, nova disposició transitòria que passa a ser
la sisena.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Correcto.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. En aquest moment totes les propostes de
modificació que s'han vist avui matí en ponència, en aquest
moment han estat votades i queden incorporades, òbviament
no sotmetrem en aquest moment a votació l'exposició de
motius, ja es va votar al seu moment, i en aquest sentit, em
consta que s'ha comentat dins la ponència si es duria alguna
modificació de l'exposició de motius al Plenari, és a dir, és
una qüestió que no es deixa per a aquest dictamen de la
comissió. En aquest moment hi ha dictaminada una
exposició de motius, que és la que es va aportar aquí, en
comissió, i anirà el dictamen amb aquesta exposició de
motius.

Com a conseqüència, també, d'aquesta votació queda,
idò, dictaminada la proposta de reforma de l'Estatut
d'Autonomia i es recorda que els grups parlamentaris,
d'acord amb el que preveu l'article 120 del Reglament del
Parlament disposen de 48 hores perquè en escrit adreçat al
president de la Cambra comuniquin els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, es vulguin defensar al Ple.

I esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gràcies a tots.
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