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EL SR. PRESIDENT:

Empieza la sesión de la Comisión no permanente de
sinistrabilidad en las carreteras y vías urbanas de las Islas
Baleares. 

¿Hay substituciones en los grupos parlamentarios?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Margalida Ferrando substitueix
Guillem Vidal.

EL SR. PONS I PONS:

Damià Pons substitueix Joana Barceló.

I.- Fixació d'un pla de treball.

EL SR. PRESIDENT:

El orden del día, como saben las señoras y señores
diputados es el plan de trabajo de esta comisión, fijar el plan de
trabajo de esta comisión. ¿Quieren intervenir? ¿No hay
intervenciones? Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President. Gràcies. Nosaltres volíem presentar un pla
de feina que consta d'una primera fase d'una petició d'algun
tipus de documentació a organismes que puguin disposar d'una
sèrie de dades i d'una relació de persones, relació oberta,
lògicament, de personalitats que pels seus càrrecs o pels seus
coneixements creim que haurien de comparèixer davant aquesta
comissió per tal de poder fer la seva exposició i poder-se
sotmetre a les preguntes dels diputats. Per tant, lliuraré al
president aquest document.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sr. President. Nosaltres, en aquest moment, sense tenir
coneixement previ de la petició de documentació o de la relació
de persones a comparèixer, fa mal pronunciar-se. Pensam que
per fer aquesta comissió vertaderament operativa, creim que
caldria, en primer lloc, que es constituís una ponència i
precisament, aquesta ponència fos el mecanisme que s'usàs per
recaptar la documentació adient o que tenguin a bé els grups
parlamentaris a sol•licitar i, per altra part, també per demanar
la compareixença, davant ponència mateix, de les persones, és
a dir, se suposa en aquest cas, bàsicament autoritats de
l'administració autonòmica, tant consellers, com directors
generals, etc., per tal d'ampliar o donar parers o punts de vista,
tant en relació a la qüestió en si com a aspectes de la
documentació presentada.

Creim, per la importància d'aquesta comissió, que seria
també interessant, des del nostre punt de vista, que es
pogués ja preveure l'habilitació de termini extraordinari,
atès que no falten massa dies perquè acabi aquest període de
sessions, i tal volta, també a causa de com està el calendari
o l'agenta parlamentària d'atapeïda, que es pogués pensar,
per part de la Mesa d'aquesta comissió, la possibilitat que
s'habvilitassin els dilluns com a dia hàbil per tal de poder-se
reunir.

En definitiva, nosaltres creim que el primer pas seria
constituir el més aviat possible una ponència, i que dins el
si d'aquesta ponència ja es fes tota la tramitació de
documentació i es començassin a iniciar les compareixences
adients. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. ¿Hay alguna intervención a
este particular? Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President. Crec que el primer que hem de fer és
aprovar el pla de feina que és el motiu que ens convoca avui
aquí i, per tant, sotmetre a debat els diferents plans de feina
que hi hagi presentats pels diferents grups parlamentaris.

Com es podrà veure del pla de feina que nosaltres
presentam, les compareixences no es refereixen tan sols a
l'administració autonòmica, sinó que es refereixen a
l'administració central, a l'administració autonòmica, als
sindicats, a les universitats, a persones de diferents àmbits
que tenen coneixement sobre les diverses problemàtiques
que incideixen sobre aquesta incidentalitat de les carreteres.
Per tant, no és un problema de citar aquí un director general
de la Comunitat Autònoma, sinó un conjunt de personalitats
de molt diferents punts de vista i àmbits de responsabilitat.
I que aquestes compareixences, que per poder-les fer amb
profit, exigeixen tenir prèviament una determinada
documentació, s'han de fer, com s'han fet sempre, davant la
Comissió, no davant una ponència, sinó davant la Comissió
perquè tots els diputats, no tan sols un nombre limitat de
ponents, tots els diputats membres de la Comissió puguin no
només sentir les explicacions sinó participar en el debat amb
les seves preguntes per tal de fer-se una idea complerta del
problema que volem resoldre. Si després d'aquesta primera
fase es considera que hi ha d'haver un treball en ponència
per començar a elaborar alguns tipus de conclusions o per
avaluar aquesta primera fase dels treballs, lògicament
nosaltres hi estarem absolutament d'acord.
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Em sembla lògic que el període de sessions ens sigui
insuficient i que, per tant, es pugui demanar l'habilitació de
període extraordinari per després de dia 14 de maig,. que crec
que és quan acaba el període ordinari de sessions, però no ens
sembla lògic que s'utilitzi per a una qüestió que no està
tramitada per urgència, els dilluns que estan reservats a altres
activitats que els parlamentaris, obligadament i per l'Estatut
hem d'afrontar en la nostra condició de diputats i de consellers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Em remet a la intervenció feta anteriorment, és a dir en
aquests moments acabam de conèixer aquesta proposta concreta
de pla de treball, nosaltres, per part del nostre grup, la proposta
és constituir immediatament una ponència i començar, no hi ha
cap inconvenient sota el nostre punt de vista d'estudiar les
compareixences de persones concretes que proposa el Grup
Parlamentari Socialista, però si al mateix temps també es
demana tota una sèrie de documentació, creim que s'ha de fer
la cosa d'una manera ordenada i, en conseqüència, creim que el
millor lloc parlamentari per fer aquesta ordenació és una
ponència.

En concret, la nostra proposta seria constitució d'una
ponència, no ens negam a estudiar aquest pla concret de treball
que presenta el Grup Parlamentari Socialista, però creim que en
una primera fase hi hauria d'haver aquest treball intern.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. 

Bueno, sobre la constitución de la ponencia, ¿hay alguna
dificultad para que se someta a votación?

Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Simplement, jo voldria demanar qui ha d'aprovar el pla de
feina, si el pla de feina l'ha d'aprovar la comissió em sembla bé
que es faci una ponència, que tracti d'arribar a un acord sobre
el pla de feina, però després s'haurà de tornar a reunir la
Comissió per aprovar-lo, perquè aquesta no és missió d'una
ponència, sinó de la comissió, aprovar el seu calendari i pla de
feina.

EL SR. PRESIDENT:

Vamos a ver, una interpretación del tema, para que haya
un acuerdo general. Yo creo que el plan de trabajo puede
estar constituido por la constitución de una comisión que
fijará, que habrá que votar también la habilitación de los
lunes y si acaso de los sábados, que son los únicos dos días
que quedan para habilitar; habitualmente la petición de los
grupos es de habilitación de lunes y sábados, yo creo que
con una habilitación de los lunes hay bastantes, porque las
comisiones no permanentes están obligadas a elaborar una
memoria en un plazo concreto, esto se dice, en las notas que
hay aquí de los letrados, habitualmente se fijan esas
condiciones, elaboración de una memoria que se remite a la
Mesa de la Cámara sin perjuicio, después, de que cada
grupo parlamentario, sobre esa memoria haga algunas
iniciativas, las que considere oportunas sobre esa memoria.
Entonces un procedimiento de trabajo parece, propuesto por
el Grupo Parlamentario Popular, que sería más operativo, la
constitución de una ponencia y la fijación de un plazo que
también por cuestiones internas nos obligan estas notas de
los letrados, que puede ser un plazo seguramente ampliable
si vemos alguna posibilidad de que haya algunas cuestiones
que no estén concluidas. Pero, la petición concreta que se
hace en este momento es un poco difícil, porque a mí ahora,
así, a vuela pluma, hay muchas dificultades para que
comparezca personal que no pertenece a la administración
de la Comunidad Autónoma, en principio, veremos a ver
después si comparecen o no, pero los que están obligados a
comparecer ante esta comisión, es el personal que depende
de la propia administración de la Comunidad. Yo creo que
en lugar de aprobar ahora nombre concretos, decir que
comparezcan autoridades y personas relacionadas con
asuntos de esta comisión, pero sin entrar en el detalle, y
luego en la ponencia, estos detalles podrían quedar más
concretos. Yo no sé si ... Y eso sería elaborar un poco el
plan de trabajo, habilitar los lunes, constituir la ponencia y
fijar comparecencias que en su momento se determinarán,
más la petición de documentación que evidentemente la
petición de documentación se puede analizar con más
profundidad en la misma ponencia, unos grupos pedirán una
cosa y otros pedirán otra, y yo creo que, bueno, no sé si con
eso intento clarificar un poco las posturas de los grupos.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No, és que per ventura hi ha hagut un malentès, si el
portaveu del Grup Socialista ha entès que jo he dit que les
compareixences seran merament i purament d'autoritats o
responsables de la Comunitat Autònoma, no és així, no és
aquest el sentit; en principi em sembla lògic que hi hagi
compareixences de consellers, directors generals, cap de
Servei de Carreteres, etc., ara tampoc el nostre grup no està
tancat a la banda que merament siguin compareixences de
responsables autonòmics, creim que es pot anar, d'una
manera més ampla, creim que aquest és una mica el sentit,
tot i que, com molt bé recordava el president d'aquesta
comissió, l'àmbit per poder fer factible una compareixença
per part d'aquest parlament és indubtablement l'àmbit
autonòmic, ara de cap de les maneres no estan tancats a
altres qüestions.
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EL SR. PRESIDENT:

Bien. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, veig que aquesta comissió no comença bé, es comença
per dir que té un termini, cosa que no té, aquesta comissió no té
cap termini establert al seu acord de constitució, si tenguessin
termini aquestes comissions especial haurien caducat, moltes
d'elles, perquè n'hi ha moltes que fa molts de mesos que no
s'han convocat, voldria recordar la que ha d'estudiar els
problemes de l'aigua, la que ha d'estudiar l'abast competencial
de la Comunitat Autònoma, etc., per tant no veig com aquesta
pot tenir aquesta necessitat d'un termini que obligui a fer feina
els dilluns, i les altres no tenguin la més mínima convocatòria
en molts de mesos, des que es van crear. 

I insistir que avui o un pròxim dia, el que hem de fer és
aprovar el pla de feina i, per tant, que es debati el pla de feina
o que es posposi l'aprovació del pla de feina, però no podem
iniciar els treballs d'aquesta comissió ni crear una ponència per
delegar determinades funcions si la Comissió no ha aprovat el
pla de feina, i aquest pla de feina, cada grup l'entendrà a la seva
manera, nosaltres feim una proposta de compareixences i de
documentació. Lògicament sabem perfectament que hi ha
persones que no tenen obligació de venir, com sempre, com
sempre, a aquest parlament s'han convocat moltes persones que
no tenien obligació de venir i que han vingut, han estat
convidades a venir i han vingut, per tant jo propòs aquí
convidar una sèrie de personalitats, primeres personalitats en
matèria d'accidents, com de primer ordre és el problema dels
accidents a les Illes Balears, per tal de convidar-los que venguin
a aquest parlament, i jo supòs que la gran majoria d'ells estaran
no tan sols disposats, sinó encantats, de venir aquí a aportar els
seus coneixements per a la resolució d'aquest problema.

No tenc ja res més a dir, aquesta és la proposta del Grup
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay.

Sólo una precisión, es decir, el plan de trabajo,
evidentemente las comisiones no tienen una finalización
concreta cuando se constituyen, pero una comisión permanente
en su plan de trabajo debe prever cuando acaba, sin perjuicio,
como decía antes, de que circunstancias especiales hagan
alargar esa comisión, pero el plan de trabajo tiene un inicio y
debe tener un fin. Eso está en las notas internas de los letrados
que han remitido a la Mesa en estas cuestiones y está muy
claramente especificado que el plan de trabajo de la elaboración
de la memoria debe tener un fin, si luego ese fin, por lo que sea
no se cumple, por circunstancias muy diversas, no hay
inconveniente en que se pueda, incluso, adelantar al plazo
previsto o posponer ese término que hay por las razones que
antes, en fin, que son sobrevenidas a la comisión en
determinados momentos.

Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, jo entenc, Sr. President, que la Comissió pot delegar,
sense cap problema reglamentari, part de tota aquesta tasca
a la ponència, i ja que hi ha els Serveis Jurídics de la casa
aquí, demanaria a veure fins a quin punt és possible, que jo
crec que és un costum que s'ha vengut usant d'una manera
àmplia en aquesta cambra. No és cap tàctica dilatòria en
absolut, com es pot suposar per part d'altres grups, sinó fins
i tot des del nostre punt de vista, ja demanaríem que quedàs
emplaçada la comissió per a la setmana que ve mateix.
Nosaltres insistim que creim que la primera fase de la feina
es pot fer a ponència, que la Comissió pot delegar
perfectament a ponència l'aprovació mateixa del pla de
treball i, en conseqüència, creim que aquesta ponència s'ha
de posar a fer feina com més aviat millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Soler. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, estic realment confús que hàgim de fer una feina que
desconeixem i que hàgim de tenir un principi i un final, però
sense saber el que hi ha enmig, i jo crec que açò és el que
hauríem de decidir aquí, entre el principi i el final, què hem
de fer?, quin és el pla de feina d'aquesta comissió? Açò és
el que crec que no hem de delegar en altres, ho hem de
decidir nosaltres, una vegada decidit, una ponència o no
ponència durà endavant aquestes tasques, o un ponent, tal
vegada, però mentre no hi hagi aquest pla de feina aprovat,
mentre no decidim què volem fer i com ho hem de fer, em
sembla realment que parlar d'inicis, de finals, de períodes
extraordinaris, de dilluns, em sembla que és incomprensible,
francament, no acab de comprendre quina és la intenció del
Grup Popular en relació a aquesta comissió, però jo tenc un
pla de feina proposat, demanaria als grups parlamentaris si
estan en condicions de definir-se sobre ell o no, si no estan
en condicions de definir-se, que s'estudiï i que a una altra
reunió de la Comissió, amb aquesta proposta o amb altres,
amb esmenes o no, es decideixi el pla de feina i a partir
d'aquí es decideixi si es fa una ponència o no, som s'ha fet
sempre, a totes les comissions d'aquest tipus que s'han creat
en aquest parlament, no sé quina novetat té aquesta que no
han tingut les anteriors.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Triay.

Sr. Letrado, había una petición del Sr. Soler de que usted
ilustrara sobre la posibilidad de que la Comisión delegue en
la ponencia estas cuestiones, que usted nos ilustrara sobre la
comisión no permanente según los informes que ustedes han
elaborado.
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. Presidente. Bueno, hace ya, el año pasado
concretamente, los letrados del Parlamento elaboraron un
informe, o hace bastantes años, en ocasión de la Comisión del
túnel de Sóller, en el cual entre otras conclusiones se dice, para
ilustrar a la comisión que "les comissions d'estudi són aquelles
que estan encarregades d'adscriure una situació, de connectar
fets de coses que no es voten, tot això de forma objectiva,
elaborant una memòria que es remet a la Mesa del Parlament,
la qual n'ordenarà la seva publicació al Butlletí Oficial del
Parlament, concloent així la tasca de la comissió creada per la
Mesa a tal efecte. De l'esmentada memòria, indubtablement,
podran derivar-se les iniciatives parlamentàries que els grups
parlamentaris tenguin a bé exercitar, si bé no podran derivar-se
resolucions de la comissió. A tota comissió no permanent es
fixarà un calendari de treball i una data de termini de la tasca."

Aquí vull puntualitzar que, com alguns portaveus han dit
aquí, aquesta tasca, naturalment, vostès saben que aquesta és
una comissió no permanent, una comissió d'estudi, una
comissió que es diu no de legislatura, perquè acaba els seus
treballs quan acabin les tasques de la comissió, que naturalment
aquest termini, com s'ha dit, es podria allargar si la comissió
consideràs que fos necessari.

D'acord amb el que preveuen els articles 14 i 41.1 del
Reglament de la Cambra, "per al millor compliment de les
seves funcions parlamentàries, es tendrà la facultat de recaptar
les dades, els informes o els documents que obrin en poder dels
organismes públics dependents de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de les administracions públiques no
dependents de la Comunitat Autònoma dins l'àmbit de les Illes
Balears i de l'administració de l'Estat i comunitats autònomes
en matèries relaciones amb les Illes Balears".

En aquest aspecte, els vull informar que els membres de la
Mesa del Parlament això ho coneixen, que darrerament amb
motiu de dues peticions, concretament del Picab de la llet, que
s'ha fet alguna compareixença de l'administració perifèrica de
l'Estat, de l'administració central, perquè vengués a assabentar,
a comparèixer davant ponència a la comissió d'aquest
parlament, la delegada del Govern de les Illes Balears ha
contestat que en principi estava pendent d'un dictamen jurídic
de Madrid perquè es veu que no hi havia seguretat de si aquesta
compareixença, que, com molt bé ha dit el Sr. Triay, fins ara
s'havien vengut fent, aquestes compareixences, però de moment
es veu que hi ha uns dubtes i que estan pendents d'un dictamen
de Madrid.

Així mateix, d'acord amb l'article 43.2, 3 i 4, "les
comissions, a través del president del Parlament, podran
recaptar la presència de membres del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè els
informin sobre assumptes relacionats amb els departaments
respectius, la presència d'autoritats i funcionaris públics
pertanyents a les institucions de la Comunitat Autònoma o
dependents d'aquesta, que siguin competents per raó de la
matèria objecte del debat, per tal d'informar a la comissió.
La compareixença d'altres persones competents en la
matèria a efectes d'informar i assessorar la comissió".

Naturalment la compareixença d'aquestes altres
persones, com també ja s'ha dit aquí, tendria un caràcter
totalment voluntari.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Letrado. ¿Hay alguna intervención?

Bueno, pues tenemos que someter a la consideración de
la Comisión, primero, habilitar en primer lugar los lunes, sin
perjuicio de que si hubiese ..., los lunes, yo lo tengo que
decir porque hemos visto el plan de trabajo que hay de otras
cosas y no hay otros días, sin perjuicio de que la comisión
se reúna otros días, la comisión, perdón, la ponencia se
puede reunir yo no sé qué días, los martes, los miércoles y
los días que sean, los días que se acuerde, pero es
conveniente habilitar los lunes porque hay escasez de
tiempo con todo el material que hay en trámite en la
Cámara.

En primer lugar, entonces, constitución de una ponencia.
En segundo lugar, la habilitación de los lunes. Y ¿es
obligatorio fijar el término del plazo ahora, sin perjuicio de
que después se pueda ampliar?

EL SR. LLETRAT:

Bueno, realmente, tampoco fijar día a día no es
absolutamente necesario, exclusivamente que, como se ha
dicho, las comisiones se constituyen para una trabajo
determinado, y sería conveniente, diríamos, que se fijara
aproximadamente, aunque después se podría ampliar este
plazo.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Jo pens, Sr. Jaén, que no necessàriament avui hem de
fixar una data de si acabarà dia 30 d'agost de l'any 97 o 98.
Aquí hi ha tota una sèrie de documentació que el Grup
Parlamentari Socialista vol demanar, en principi sembla
raonable, la data mateix pot estar en funció de la rapidesa
que hi hagi en la tramesa de la documentació que sol•liciti
o que acordi sol•licitar la ponència, o sigui que també està
una mica en funció de com vagin les feines mateixes.
Nosaltres, en principi, creim que no hi ha per què, avui,
haver de fixar una data definitiva de finalització d'aquesta
comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que nosaltres no
hem fet cap proposta de feina d'aquesta comissió, perquè
esperàvem que per part del grup que havia proposat la creació
de la comissió, com efectivament ha estat, es presentàs una
proposta. Jo pens que tant l'habilitació d'uns determinats dies,
com el fet que es constitueixi una ponència, com el punt final
en el temps, el termini final de l'acabament de les feines, tot
això són parts del pla de feina sobre les quals és difícil
pronunciar-se sense realment tenir una visió global de quin és
el pla de feina, perquè, efectivament, segons l'abast que
vulguem donar a aquesta comissió, segons les perspectives de
feina, segons ..., en definitiva tant qualitativament com
quantitativament serà bo o no serà bo instrumentar una
ponència o habilitar uns determinats dies. Per tant, jo, vaja, sin
acritud i sense ànim de res, crec que el més interessant seria
estudiar aquesta proposta, qualsevol altra que es pugui formular
des d'altres grups, a una propera reunió, efectivament, abordar
el pla de feina en la seva globalitat i, com una part o una
derivació d'aquest pla de feina global, aquestes qüestions
puntuals i de caràcter instrumental, sobre les quals a nosaltres
ara mateix ens és difícil pronunciar-nos, perquè, és necessari
habilitar els dilluns?, depèn del pla de feina; és necessari formar
una ponència?, depèn del pla de feina. 

Aquesta és la nostra perspectiva, la veritat, jo crec que seria
més adient, en tot cas a una propera reunió i a la llum de la
proposta que ha fet el grup que al seu dia va proposar la
constitució de la Comissió, fer un pla de feina i resoldre
aquestes i moltes altres qüestions. Ho dic per intentar cercar un
cert consens en aquest tema i fugir d'una certa dinàmica de
confrontació que crec que no té excessiu sentit, almanco des del
nostre punt de vista.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske.

Suspendo la sesión por cinco minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, vamos a votar la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista, que se ha distribuido a todos los grupos
parlamentarios para su conocimiento.

¿Votos a favor de la propuesta?

¿Votos en contra?

Queda rechazada, por tanto, esta propuesta de plan de
trabajo.

Sr. Soler, tiene la palabra para explicar la propuesta del
plan de trabajo del Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. SOLER I CLADERA:

La nostra proposta, Sr. President, seria, a més del que ja
he esmentat abans, d'habilitació de termini extraordinari,
que és una proposta que en fi, s'ha de tramitar no
directament per part de la Comissió, sinó per altres
mecanismes parlamentaris, però el bessó de la nostra
proposta seria que es constituís una ponència delegada per
part d'aquesta comissió en concret que fixi el pla de feina
tenint en compte les propostes que puguin fer tots els grups
parlamentaris en aquest sentit, i que aquesta ponència es
reuneixi el més tard possible, dins la setmana que ve. Creim
que aquest és el resum, bàsicament és una delegació a
ponència per tal d'elaborar aquest pla de treball. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, jo volia dir que aquesta comissió es va crear a
proposta del Grup Parlamentari Socialista, que tots els grups
han estat convocats a la reunió d'avui per venir aquí a
plantejar, a discutir i a aprovar un pla de feina, que l'únic pla
de feina que s'ha presentat ha estat rebutjat i que, per tant,
a partir d'aquest moment, jo, la veritat, no entenc molt bé
quina és la conclusió d'aquesta comissió, a part del suïcidi
col•lectiu com a projecte polític. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Triay.

Vamos a votar la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Balanzat, tiene la palabra.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

La qüestió d'habilitar els dilluns queda inclosa en el que
anam a votar?
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EL SR. PRESIDENT:

Podemos hacer una votación separada, si tiene algún
problema. Separada. Pues, pasamos entonces, en primer lugar,
a votar la constitución de la ponencia.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

Sr. Letrado, ¿cuál es el resultado de la votación?

EL SR. LLETRAT:

9 votos a favor de la constitución de la ponencia; ninguno en
contra y 7 abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Así es. Muchas gracias.

En segundo lugar, la habilitación de los lunes.

Votos a favor.

Votos en contra.

Abstenciones.

¿Resultado de la votación?

EL SR. LLETRAT:

9 votos a favor; 6 en contra y 1 abstención.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias.

Bien, ¿están en condiciones de dar los nombres de los
ponentes?

Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Per part del nostre grup, sí, Sr. President. Bartomeu
Blanquer, Manuel Jaén, Neus Marí i Cristòfol Soler.

EL SR. PRESIDENT:

El resto de los grupos. Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, jo mateix.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

En nom del PSM, Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Antonio Alorda. Sr. Triay?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Ja ho comunicarem oportunament.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Yo le rogaría que, como es intención de
la comisión que la ponencia empiece a trabajar, como ya se
ha manifestado, cuanto antes, que si es posible, como hay
intención de convocar la ponencia para el próximo lunes,
pues, a los efectos de convocatoria, convendría tener los
nombres el viernes, ¿no, Sr. Letrado?

EL SR. LLETRAT:

Bueno, en puridad, Sr. Presidente, de acuerdo con el
Reglamento, los grupos tienen cuarenta y ocho horas a partir
de este momento para notificar o comunicar a la Mesa de la
Comisión los miembros de la ponencia. De todas formas, si
la intención de la Mesa fuera convocar para el lunes,
naturalmente hay tiempo suficiente.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias. Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, voldria anunciar que esgotarem les quaranta-vuit
hores; que esgotarem el termini de quaranta-vuit hores per
reflexionar sobre els ponents.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Se levanta la sesión.
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