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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, membres de la Comissió de
Reglament, comencem la comissió, i partirem, tal com
acordàrem a la darrera, del punt on ho havíem deixat, que és la
defensa per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista de les seves esmenes, RGE núm. 4073, 4074, 4075,
4076 i 4077. 

Abans d’això supòs que l’oficial major, lletrat de la
comissió, desitjarà saber les substitucions que hi ha a la
comissió.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president, Margalida Capó substitueix Marí Calbet.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascón substitueix Joana Barceló.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Manuel Jaén sustituye a Francisca Bennàssar.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske no sap si...

(Pausa) 

Elaboració del Dictamen de la proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm.
2743/01.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò dites les substitucions, correspon la defensa de
les esmenes de les quals hem citat abans el registre, del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista, i el Sr. Grosske té la paraula
durant 15 minuts.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bé, la primera de les esmenes, que és
la 4073, intenta cercar una sortida raonable a la polèmica que hi
ha entorn a la fórmula de promesa o jurament, cercant una
fórmula de promesa o jurament d’acatament de la Constitució
i de l’Estatut que té precedents a altres comunitats autònomes i
que pensam que pot solucionar la qüestió d’una manera
raonable.

La segona esmena, la 4074, fa referència a la dedicació
d’aquells diputats que ni perceben dietes d’assistència ni el que
seria el sistema de dieta d’assistència, per dir-ho així,
globalitzada, sinó que ja perceben un sou en funció de la seva
dedicació al Parlament, ja sigui perquè són portaveus de
comissió o per altres situacions, i que pensam que hauria de
correspondre a una dedicació exclusiva i no plena. No crec que
calgui argumentar-ho; pensam que la dedicació plena és la que
correspon d’una forma natural a la percepció de dietes per
assistència, i que l’existència d’un sou considerable, fix i estable
ha d’anar associat a una dedicació de caràcter exclusiu.

La tercera esmena, la 4075, fa referència als requisits per a
la formació de grup parlamentari. Nosaltres pensam que allò
més raonable és que els grups parlamentaris tenguin un nombre
mínim de tres diputats, nombre que en qualsevol cas hauria de
ser inalterable al llarg de la legislatura. Amb això feim dues
coses: per una banda homologam el nostre parlament a la
majoria de parlaments autonòmics; en segon lloc el que feim és,
si no homologar, com a mínim aproximar els requisits als
requisits del Congrés dels Diputats: el requisit de quatre diputats
establerts a l’actual parlament traslladat al Congrés dels
Diputats dóna una xifra desorbitada i que evidentment mai no
ha estat present en el Reglament del Congrés dels Diputats. La
xifra de quatre diputats d’aquest parlament ve d’un fet històric
que és la composició dels grups parlamentaris o dels possibles
grups parlamentaris a la primera legislatura, no té altra
justificació objectiva, i des d’aquest punt de vista pensam que
tres diputats seria allò més raonable i, a la vegada, insistesc,
llevar la possibilitat que subsistís aquest grup parlamentari amb
un nombre mínim en cas de perdre un diputat; si es perdés un
diputat allò més raonable des del nostre punt de vista és que els
membres d’aquest grup parlamentari passassin al Grup Mixt.

L’esmena número 4076, bé, estableix un mecanisme per la
consideració de diputats no adscrits que ara mateix en el text
que hi ha damunt la taula, tot i estar recollida la figura del
diputat no adscrit no està clar el mecanisme pel qual està previst
que s’arribi a aquesta situació, o no ho està amb prou casuística
des del nostre punt de vista.

I finalment, la 4077 és una esmena que es podria considerar
tècnica i que està en relació amb la número 4075 des del
moment que la variació del número mínim de diputats per
formar grup parlamentari hauria d’estar associada a la variació
d’aquest article 27, apartat 1, que fixa els sistemes de
retribucions del Grup Mixt.

I per últim m’agradaria proposar una esmena in voce, que no
ho faré de manera formal, però sí que m’agradaria dir el
següent: nosaltres consideram essencial que d’aquesta comissió
o, si no quedàs més remei i tant s’hagués d’estirar la corda, del
plenari del Parlament sortís una fórmula que flexibilitzàs els
requisits necessaris per a la constitució d’una comissió
d’investigació al si del Parlament de les Illes Balears. Pensam
que això és un requisit democràtic important que en gran part
justificaria en bona mesura en si mateixa aquesta reforma, sense
el qual aquesta reforma quedaria molt coixa. Insistesc que
nosaltres podríem ara mateix fer una proposta in voce, que per
exemple recollís que tres grups parlamentaris o el 40% dels
diputats poguessin constituir una comissió d’investigació, però
en definitiva nosaltres pensam que això tendria sentit i es
justificaria al text definitiu en una situació de consens, i en
aquest sentit nosaltres feim una crida al conjunt de grups
parlamentaris per trobar una fórmula de consens que no ha estat
possible a l’àmbit de la ponència per flexibilitzar la constitució
de comissions d’investigació, que en definitiva la constitució
d’una comissió d’investigació no estigués subjecta al fet
d’ostentar la majoria al si del Parlament. Això és una fórmula
molt mecànica, una fórmula que ha estat la que ha presidit el
funcionament d’aquest parlament durant tota la seva existència
fins ara, que de fet ha impedit la constitució de comissions
d’investigació fins aquesta legislatura, que hi ha hagut una
majoria flexible a aquest tipus de proposta, però pensam que no
només hauria de dependre de la flexibilitat d’una eventual



REGLAMENT / Núm. 3 / 27 de novembre del 2002 19

 

majoria com aquesta, sinó que en el mateix reglament s’haurien
de preveure mecanismes perquè des d’una situació de minoria
i, per tant, des d’una posició política de control al govern es
pogués promoure la constitució de comissions d’investigació. 

Ho deim des d’un grup parlamentari que ara mateix està a la
majoria del Parlament, i per tant des d’una escassa sospita que
puguem estar defensant una posició de caràcter partidista o
particular, i en definitiva pensam que honoraria el conjunt de la
comissió, el plenari en aquesta legislatura, que trobàssim entre
tots una fórmula, el Grup Parlamentari Popular òbviament
inclòs, i jo diria quasi que principalment inclòs en aquest cas,
per trobar una fórmula d’aquestes característiques. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir?
Sr. Alorda, pel Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar bàsicament el nostre
suport a aquestes esmenes, tot i que no se li escapa també, al
portaveu, que hem fet un esforç fins ara i que per part del nostre
grup ens agradaria mantenir, per intentar que la introducció, que
el text que sortís fos del màxim consens per marcar les regles
del joc, però vaja, el contingut de les esmenes que es presenten
-hi entraré molt succintament- són realment temes que hem
discutit en moltes ocasions dins la ponència.

La primera és amb la que tenim més reticència, és la 4073,
sobre el jurament. No resol, encara, al nostre entendre la pura
formalitat del jurament tal i com nosaltres l’establiríem en el
món de la política, no es tracta d’un funcionari al qual es
demana l’acatament a l’ordenament jurídic. Certament en
política pensam que el marge de pluralitat, el marge de
discrepància hauria de ser, evidentment, tan ample com fos
possible, i dit això haver de jurar la Constitució i l’Estatut, tot
i que no ho és, evidentment, en aquest cas la fórmula ritual
bàsicament haurà desaparegut el rei, crec que tampoc no és del
tot reeixida; no tant, evidentment, com que tot ciutadà ha
d’acatar l’ordenament jurídic en vigor, això és una fórmula de
“Perogrullo”, però certament pareix que no només fa això sinó
que dóna per bo l’Estatut que, si en aquest moment el trobam
insuficient, ja haver de fer-ho des del 83 ens era quelcom
excessiu, i la Constitució, com se sap, hi ha fórmules en què no
tots els partits coincidim plenament.

Certament és jurar per algun dels documents, però pensam
que hi hauria d’haver una fórmula més normal, més asèptica de
prendre possessió. Per tant apuntam al president, que veim que
es manté la possibilitat que, malgrat es prometi o juri damunt
aquests textos o sobre aquests textos, també s’aporta la Bíblia
i un Sant Crist a la cerimònia. No sabem..., evidentment tots els
rituals tenen una història, però pareix que s’haurien d’apuntar
símbols laicistes en aquestes institucions. Evidentment no forma
part de l’esmena, en aquest cas, del proponent.

La resta, la 4074 ens sembla una precisió lògica, i parlar de
dedicacions exclusives és quelcom que la doctrina coneix, que
està teoritzat; jo no sé si dedicació plena la meva ignorància
coneix prou aquesta figura, i què es pretén amb ella, si podria
ser una dedicació buida, una dedicació plena, no sabem ben bé
a què fa esment, ha estat una fórmula de compromís, de
consens, però nosaltres també pensam que la paraula exclusiva
és la que resol fàcilment totes les discrepàncies, totes les
interpretacions que s’hagin de tenir respecte d’això.

Respecte dels tres diputats, com a grup indiscutiblement és
un tema important, delicat. Tenim problemes en aquest moment,
i jo crec que n’hem tengut històricament, d’operativitat del
Parlament, de presència. Hi ha situacions inacceptables que
s’haurien d’evitar al màxim, de qualque moment de qualque
acte parlamentari que s’ha de fer amb plena sumarietat per mor
de la presència o no presència d’algun dels seus membres, i això
realment s’ha d’evitar, és a dir, la disponibilitat a favor de
l’activitat parlamentària s’ha de garantir d’una manera o altra,
no pot quedar perjudicada pel nombre del grup o per extra
activitats, hem de fer un esforç entre tots, però dit això també és
vera que la pluralitat democràtica és fer que el màxim d’idees
estiguin representades i amb els mitjans que significa tenir grup
propi. Per part de nostre grup no hi ha inconvenient en què
quedi fixat en tres diputat que, al cap i a la fi, és el nombre
mínim que es fixa en el cas que el grup que és de quatre no es
dissolgui si queda en número de tres.

La 4077 no l’anomen, perquè en realitat queda circumscrita
o queda lligada per congruència amb la 4075, i per tant per part
del nostre grup li podríem donar suport, sempre en l’entesa que
certament és un tema delicat i complex, com dic, que té pros i
contres, i com a mínim pensant que evitaríem fórmules com a
mínim atípiques i un poquet estranyes de constitució dels grups
perquè es dissolguin d’immediat, que la veritat és que, sempre
que es pugui evitar fer fórmules estranyes al que és la vocació
i l’esperit del Reglament, creim que seria bo per a tothom.

La 4076 és, supòs, la que té més càrrega de profunditat. És
pràcticament equivalent, jo no sé si literalment, fins i tot
idèntica a la que nosaltres presentàvem sobre els no adscrits en
la línia de mirar de tenir una espècie de persecució o de
perjudici relatiu, evidentment, als diputats que fugin del seu
grup parlamentari o en siguin exclosos, és a dir, sortir a camí,
tot i la dificultat de la riquesa de supòsits que dóna el fet que
te’n vagis d’un grup parlamentari, d’alguna manera la idea de
sortir a camí al transfuguisme, i per tant nosaltres, amb tots els
ets i uts que hi hem posat, essent conscients de la delicadesa i la
complicació d’aquesta figura nosaltres hi donarem suport.
Evidentment n’hi donaríem quasi per congruència amb les
nostres i creim que la riquesa dels supòsits queda més ben
vestida amb el conjunt d’esmenes que nosaltres tenim
presentades, que em sembla que són cinc, que no estrictament
només amb la 4076 d’Esquerra Unida i Ecologista, però bé, en
qualsevol cas la filosofia sí que hi queda ben reflectida, en
aquesta.
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I una referència a la in voce presentada. És idèntica la
vocació a la que jo vaig defensar com a in voce, també, dins
l’anterior comissió. Creim que seria bo dins la bateria de
propostes que donin un cert protagonisme a l’oposició, que li
donin marge de maniobra sense haver de menester que la
majoria del Parlament li doni cobertura. Creim que una peça que
com a gest i com a pràctica política podria ser positiva seria
aquesta comissió d’investigació. Nosaltres duim un redactat
possible per si de cas, dins un poquet el que s’havia plantejat
l’anterior comissió, hi havia alguna possibilitat, alguna
intervenció que donàs peu a donar cobertura a aquestes esmenes
in voce, per tant duim una proposta de redacció, però és evident
que si no hi ha hagut aquest consens o no es pot aportar, encara
que sigui en aquest cas ja no només per l’esperit que voldríem
que tengués la reforma del Reglament, sinó fins i tot per la
pròpia operativitat del fet que es necessita el consens per a la
tramitació, doncs senzillament donarem aquest vot favorable in
pectore, que és el que ens demanava en aquest moment el
portaveu d’Esquerra Unida.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Fernández, en nom del Grup Socialista
té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Empezando por la última, para no
repetirnos de otras ocasiones anteriores, nosotros ya dijimos en
la anterior comisión que en lo que estamos de acuerdo
absolutamente era con que las comisiones de investigación no
fueran secretas. En eso, que no es exactamente la enmienda que
se presenta sino que está referida a otro artículo, creo que es al
64.3, pero que hace referencia a la 4287 de PSM, que hace
referencia a la in voce presentada por Izquierda Unida, nosotros
en principio, para fijar la cuestión estaríamos de acuerdo con
que las comisiones de investigación no fueran secretas y
estaríamos abiertos, si todos los grupos están de acuerdo, a la
fórmula que puedan presentar los otros grupos si todos los
grupos están de acuerdo en redactar algo nuevo sobre la
comisión de investigación.

En cuanto a la 4076 presentada por Izquierda Unida, que
hace referencia a los grupos, nosotros hace ocho días, después
de mucho tiempo de debates en ponencia, hemos presentado una
propuesta para intentar ser aceptada por unanimidad, del título
tercero de los artículos 22 a 28, que recoge todas estas
cuestiones sobre los grupos parlamentarios. A ella nos
remitimos, la hemos entregado hace ocho días a los diferentes
grupos, y yo me imagino que hoy debe ser el día en que se nos
manifieste alguna cuestión sobre este trabajo de lo que son los
grupos parlamentarios en el título tercero. No estamos de
acuerdo con que los grupos sean de tres miembros, y no estamos
de acuerdo aparte por las razones que ya hemos aducido en
diferentes, en bastantes sesiones de ponencia. Es decir, en este
momento ya nos parece bien, sobre todo si no está todo el
mundo de acuerdo, porque incluso flexibilizaríamos la postura
si todo el mundo estuviera de acuerdo en reducirlo a tres, pero
en principio por lo que se ha manifestado en diferentes
ponencias no estaríamos de acuerdo.

En cuanto a la 4073, que hace también referencia a la 4275
del PSM en cuanto a la promesa o juramento, nosotros sí que
estaríamos de acuerdo con la propuesta que hace Izquierda
Unida o con cualquier propuesta de ese tipo que se viniera a
referir a cambiar esa fórmula para que entre todos los grupos
nos sintiéramos cómodos a la hora de prometer o jurar el cargo.
No tenemos ningún inconveniente ni con la propuesta que hay
actualmente, y sobre todo creemos que la propuesta que ha
hecho Izquierda Unida, me parece que es la 4073, nos parece
una buena fórmula de resolverlo para que todos nos sintamos
cómodos.

4073, 74..., y en cuanto a la 4074 vuelvo a referirme a que
esa fue la posición mayoritaria o casi por unanimidad que se
aceptó en la ponencia y esa es la postura en la que nos
mantendríamos también en el dictamen de comisión.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández Terrés. Sr. Huguet, en nom del Grup
Popular té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
aquesta recta final de debat del Reglament de la cambra ja és
difícil trobar arguments que han estat llargament debatuts al
llarg (...) de tot aquest temps en què s’ha procurat fer una
reforma del Reglament de manera tranquilAla, pausada i sense
presses, i que crec que en honor a la veritat i en honor a tots les
que hi han participat crec que més o manco s’ha aconseguit.

Les esmenes que ens presenta Esquerra Unida i Ecologista
efectivament no són noves; quan dic que no són noves no està
ben dit, no és una novetat, poden ser noves però no és una
novetat perquè és en el que realment han anat insistint al llarg
de tot aquest temps i en el que no hem estat d’acord i hem optat
per aparcar i que, en tot cas, cada grup polític pogués presentar
i defensar el seu propi criteri, perquè així també es va establir en
la marxa de la mateixa ponència del Reglament. Per tant totes
elles han estat motiu ja de debat i de discussió dins la ponència
i els grups més o manco ens hem posicionat.

Ja entrant a les esmenes en concret, bé, a mi no em molesta
gens prometre ni jurar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia,
la Constitució democràtica i l’Estatut d’Autonomia que ens hem
donat democràticament, i si d’aquí a uns anys aquesta
constitució democràtica és modificada i l’Estatut és modificat,
també prometrem o jurarem damunt una constitució i damunt un
estatut, democràtics tots dos, perquè el contingut pot ser que
sigui un altre, però el títol del que suposa que estam prometent
o jurant damunt una constitució democràtica és el mateix. Per
tant jo no canviaria aquestes formes. No entenc prou bé el
motiu, encara que indiscutiblement no som qui per donar el dret
o no de presentar altres tipus de promeses o de juraments a
l’hora d’assumir una responsabilitat pública. Efectivament la
política a vegades també necessita d’aquests actes litúrgics, és
a dir, si a un ciutadà normal i corrent o a un funcionari se li
demana l’acatament, nosaltres, que hem de ser garants d’aquesta
actuació i d’aquesta situació, jo crec que amb més raó que mai
també hem de fer aquest pronunciament de caràcter públic i
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aquest compromís de caràcter públic d’acatament a la
Constitució i a l’Estatut com a marc de l’ordenament jurídic que
ens vincula a tots, a tots exactament per igual.

Quant a l’esmena de l’article 24 referida als no adscrits,
nosaltres estam totalment d’acord amb la proposta dels grups
parlamentaris que se’ns ha passat, i en què hem colAlaborat, fins
i tot, que va des de l’article 22 fins a l’article 28, i a ella també
ens remetem perquè aquesta sigui, si pot ser, assumida en la
seva integritat.

Amb la resta d’esmenes, bé, el nostre posicionament ja hi va
ser. En el tema de les comissions d’investigació, bé, en aquesta
cambra s’han celebrat comissions d’investigació amb majoria
parlamentària del PP i UM, s’han celebrat comissions
d’investigació amb majoria parlamentària del PP i s’han
substanciat comissions d’investigació amb majoria
parlamentària actual, multicolor. Per tant, moltes vegades és la
voluntat mateixa d’haver de constituir una comissió
d’investigació. Hi ha coses que tenen el seu problema, i jo vull
fer referència aquí, però crec que les evidències no es poden
amagar; efectivament, si realment tots fóssim, dic fóssim, ben
responsables del que a vegades tenim entre mans a una comissió
d’investigació i que, per tant, les coses s’han de debatre amb la
tranquilAlitat i amb la seguretat que el que hi ha allà dins
derivarà en un dictamen, que després el dictamen és el que es
discuteix i no les discussions que a vegades es poden tenir dins
una comissió d’investigació, jo sempre seria partidari (...) a tots,
que fossin secretes, però l’experiència ens ha demostrat el
contrari: de res no serveix que una comissió d’investigació sigui
secreta perquè al final es filtra, i es filtra segons l’interès del
filtrador; per tant en açò no tenc cap inconvenient, val més que
siguin -que és tal com es contempla- que siguin obertes i que els
que hagin de prendre nota del que es diu prenguin nota en
primera persona, no en diferit. Per tant jo crec que açò sí que és
una passa important que s’ha donat.

Bé, i referent als grups, aquest és el gran debat de sempre.
Nosaltres mantenim la proposta que ja està en el Reglament, que
ja vam defensar dins ponència que els grups a la primera
constitució com a mínim siguin quatre diputats; que després
aquest grup perd un diputat i el mateix grup romandrà amb tres,
nosaltres no hi veim inconvenient, però a la constitució per
quatre. Res més i moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. En
torn de rèplica, Sr. Grosske...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, jo com que m’incorpor recentment a aquest debat
m’imagín que trob als portaveus una mica cansats de debatre,
potser, qüestions en les quals jo venc aquí fresc com una lletuga
a discutir, i potser no hi ha massa ganes d’argumentar les
pròpies posicions perquè probablement ja han estat llargament
debatudes a l’àmbit de la ponència. Però en definitiva aquí és on
queden les coses en el Diari de Sessions, i en aquest sentit jo
crec que valdria la pena curar una mica els arguments de
cadascú, i en tot cas jo intentaré fer-ho des del punt de vista del
meu grup.

Efectivament, en el tema de... Bé, jo vull agrair, lògicament,
els suports que hem rebut a diverses esmenes, especialment la
posició del Grup Parlamentari PSM-Esquerra Nacionalista. Crec
que efectivament en el tema del jurament hauríem de cercar una
fórmula on tothom es pogués trobar còmode perquè a la fi l’únic
que hem de garantir és que efectivament complirem aquest
deure d’acatament a la legalitat vigent; això és el que dóna
tranquilAlitat, de qualque manera, als ciutadans i el que dóna
sentit a la mateixa fórmula, i qualsevol altra qüestió que pugui
pressuposar una certa càrrega política ideològica suplementària
jo crec que més aviat fa nosa que no ajuda, i jo crec que hauríem
de trobar una fórmula com la que hem proposat nosaltres que
cercàs la comoditat.

No parlaré de les qüestions d’altre àmbit o de les esmenes,
en fi, més de caràcter tècnic, però sí vull fer reflexió sobre dues
qüestions. Una és el tema de la constitució dels grups. Nosaltres,
a les dues legislatures en què hem estat presents en aquesta
cambra, efectivament hem estat a la frontera de la possibilitat de
constituir grup i afortunadament hem constituït grup a les dues
legislatures, i constatam que la fórmula és radicalment dolenta;
la fórmula de préstec de diputats, que així es coneix pel món
perquè és una fórmula que també s’ha practicat no només en
aquesta cambra sinó que s’ha practicat en el Senat i s’ha
practicat en el Congrés durant l’etapa democràtica, no és una
fórmula simpàtica, ni per al que la practica ni per al que la veu,
és una manera d’obrir-se camí per l’escletxes del Reglament, és
una manera legítima des del punt de vista d’aquest reglament
que té obertes aquestes escletxes, però no és en principi una
manera massa raonable de procurar la constitució de grups
parlamentaris. Se suposa que el grup parlamentari es justifica
pel seu nombre, per un nombre mínim, i el que és suficient l’any
ics no té gaire sentit que deixi de ser..., o millor dit, el que és
necessari l’any ics no té sentit que deixi de ser necessari l’any
ics més tres mesos o més 15 dies. Els requisits haurien de ser
universals al llarg de la legislatura i això hauria d’anar
acompanyat d’una fórmula el més democratitzadora possible, i
rebaixar el nombre de diputats fins a un nombre lògicament
raonable és democratitzar el funcionament de la institució. 

Jo vull remarcar que quatre diputats per a aquesta cambra és
l’equivalent a 23 diputats per al Congrés dels Diputats a Madrid.
A ningú no passaria pel cap en aquests moments a l’Estat
espanyol defensar que al Congrés dels Diputats es posàs com a
requisit mínim 23 diputats per constituir un grup parlamentari.
Jo fins i tot tenc record d’una legislatura del Congrés on el Grup
Mixt era més nombrós que el menor dels grups parlamentaris i
es va promoure una modificació del Reglament perquè es va
veure com una disfunció. Aquí és pràcticament molt habitual
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això; en tot cas està passant en aquesta legislatura. No és massa
raonable des del nostre punt de vista.

I el tema de les comissions d’investigació, bé, jo no record
aquella època feliç en què amb les majories del Partit Popular
es constituïen comissions d’investigació. Jo només vaig
conèixer una legislatura amb majoria del Partit Popular i, vaja,
no es constituïa ni la mesa de la comissió d’investigació, ni la
presidència, però vaja tal vegada em falla la memòria i el Sr.
Huguet en té més que jo, té més memòria i més experiència en
aquesta cambra i deu recordar algun antecedent. En qualsevol
cas pens que el problema és metodològic, de mètode democràtic
i vull recordar una cosa que em sembla important, malgrat que
al Grup Parlamentari Popular li pugui semblar una qüestió
irrellevant. Quan es va constituir l’actual Govern i l’actual
majoria, en el programa de Govern del 99 hi figurava la reforma
del Reglament de la cambra i només figurava per una cosa i era
per afavorir la constitució de comissions d’investigació, punt,
no hi havia altra preocupació quan l’actual majoria va fer un
programa de Govern que afavoria això, dins l’àmbit de tota una
sèrie de mesures de foment de la participació, del control
democràtic, de la transparència, etcètera. Ara la cambra demana,
s’acaba de constituir una comissió d’investigació a instàncies
d’una minoria parlamentaria, malgrat sigui una minoria
parlamentaria i jo m’imagín que al Partit Popular la pesa més la
història i el paralAlelisme amb altres parlaments allà on pugui
tenir majoria i en els quals no vol posar en una situació
compromesa que allò que seria un raonament polític abstracte
o allò que serien els avantatges d’aprovar un Reglament que en
definitiva aprovam a l’acabament d’una legislatura i tal vegada
el Partit Popular faci el raonament de què bé, per a aquesta
legislatura ja no val la pena i la propera, amb una mica de sort,
recuperam la majoria i tornam a tenir la clau de la constitució de
comissions d’investigació.

Bé idò nosaltres, ho vull dir amb tota claredat, per al Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista això és una qüestió
de principis. A nosaltres ens pesa el compromís que es va
adquirir el mes de juliol del 99 pels signats del programa de
Govern d’afavorir la constitució de comissions d’investigació
i en gran mesura nosaltres hem participat en aquesta comissió
amb aquesta idea, en aquesta aventura de reformar el Reglament
de la cambra amb aquest objectiu. Per a nosaltres seria una
qüestió molt decebedora i que condicionaria la nostra posició
política davant aquesta reforma del Reglament, el fet que això
es pogués resoldre d’una manera favorable o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Sense ànim d’entrar en cap
tipus de debat, simplement una apreciació històrica i tècnica
quant els grups de tres i quatre, no tots els grups han practicat el
sistema de préstec de diputats, en aquesta cambra existeixen tres
diputats, que estic segur que ningú hagués tengut inconvenient
en deixar-los un diputat, haver constituït un grup i posteriorment
haver-se normalitzat uns partits. Uns grups ho han emprat, altres
no. Crec que és una precisió tècnica.

En torn de contrarèplica el Sr. Alorda en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només perquè també s’han fet
algunes precisions i se’n anima a més a tornar deixar constància
en el Diari de Sessions de la nostra posició. En primer lloc
aclarir al Sr. Huguet, que jo crec que si pensa una mica podrà
entendre que el gest de parèixer que hi ha un acatament, en
comptes d’admetre, evidentment en l’ordenament jurídic
existent i que un polític no és un funcionari, és una cosa ben
diferent quant a la seva legitimitat. Comprendreu, entenc jo, no
dic compartir-ho, comprendreu amb la política de símbols i de
gestos, la Constitució espanyola parteix d’una primera premissa
de legitimitat democràtica que nosaltres qüestionam, és la nació
espanyola la que pot o no donar constitucions i evidentment a
partir d’aquí pot i no donar autogoverns, pot i no donar
autonomies, pot i no fer el que sigui, perquè l’única sobirana és
la nació espanyola i nega la sobirania, la possibilitat que altres
colAlectius democràticament puguin reclamar una altra cosa. 

Això és un debat democràtic i senzillament dins aquesta
política de gestos veim normal i corrent acatar, jurar o prometre
el càrrec, amb tota la litúrgia, tot el ritual que calgui, amb tota
la pompa que en aquest sentit nosaltres no hi tenim en absolut
cap mena d’inconvenient, creim que és bo que sigui així, llegir
Montesquieu, vostè se’n recordarà, aquesta necessitat de
liturgiar totes les decisions del legislatiu perquè si no tenen una
certa idea de què no pinta res, que no té cap interès tot allò que
es pot fer en dues grapades, que convé donar-li el ritual. I
nosaltres evidentment ho compartim, però una cosa és quin
ritual, n’hi ha molts de rituals. Hi ha esglésies ortodoxes i
heterodoxes.

En tot cas respecte dels grups. Nosaltres mantenim la funció,
malgrat aquest element que s’ha introduït i que jo també el volia
recordar. Només fer una reflexió a la resta de membres de la
ponència, jo no sé si el mateix ponent de l’esmena n’és
plenament conscient, supòs que sí. I per tant, no només li pot
condicionar el suport al Reglament, sinó que jo diria gairebé el
suport a les seves pròpies esmenes. En aquest moment el préstec
de diputats no està penat, no està penalitzat em referia, no ja que
sigui legal o que no sigui legal, debat en el qual no hi entraré,
sinó que entre un grup i l’endemà se’n va un altre i no passa res.
Si aprovàssim l’esmena 4076, si s’aprova la idea de què
abandonar un grup, pel motiu que sigui i pensem que els motius
poden ser d’una legitimitat política enorme, d’aquí també la
dificultat de regular el transfuguisme, perquè pot ser una llista
conjunta que es separa, bé tots els supòsits. Hi tornarem si
realment hi ha, com pareix que s’apunta, una possibilitat de
transacció i realment hem de votar alguna cosa que arregli
aquest tema, convendria ser molt conscients de la riquesa de
supòsits. Per exemple, el diputat que s’ofereixi a un préstec, en
sortir del préstec quedarà no adscrit. Vull dir, el tema és de prou
profunditat perquè tendria el tractament d’un transfuga, en
poques paraules.
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Per acabar, les comissions d’investigació. Jo crec que hem
de coincidir plenament en una qüestió molt bàsica, nosaltres ho
dèiem a l’anterior comissió i jo crec que tothom n’és conscient.
Un dels papers fonamentals del Parlament és el control del
Govern i tanmateix el control del Govern, baldament
institucionalment l’exerceixi el Parlament, tots sabem que el
que hi té interès i el que realment té aquest paper dins la
institució és l’oposició. Per tant, s’han de permetre i s’han de
donar mecanismes a l’oposició perquè faci una funció bàsica del
Parlament, el control del Govern. Perquè deixar-ho en mans de
les majories, a la cortesia parlamentària, a segons quines
comissions d’investigació sigui que sí, però una altra que sigui
que no. Nosaltres apuntàvem fins i tot les compareixences,
permetre que sigui la comissió, per tant, la majoria del
Parlament la que decideixi si hi ha o no hi ha una
compareixença. Tots els requeriments, tret de precs, preguntes
i interpelAlacions, hi ha algun element ja que no hi ha filtres de
majories, hi té el dret directament l’oposició d’exercir-los. Si no
ampliam aquest arsenal de mesures, de propostes, realment jo
crec que li estam dificultant una tasca fonamental i bàsica en
democràcia com és el control del Govern i sempre és difícil
garantir-lo des de la cortesia, des de l’ètica fins i tot, dels grups
que donen suport al Govern. Hem de confiar que sempre sigui
així, que aquests gestos hi seran, però per ventura desconfiant
un poc de la naturalesa humana, que jo crec que és una de les
missions fonamentals de l’ordenament jurídic, valdria més que
posés ja a l’abast dels diputats aquestes possibilitats, sense que
hi hagi possibilitats de filtres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Fernández Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

En cuanto a la fórmula de constitución de los grupos, me
vuelvo a referir que nosotros hemos hecho una propuesta hace
8 días, no es que sea de hace 8 días, es recogiendo todos los
trabajos que se han hecho desde la Oficialía Mayor, el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo del PSM sobretodo, el Grupo
de Izquierda Unida, el Grupo de PSOE y al final hicimos,
dentro de nuestra propia sensibilidad, una propuesta en concreto
de lo que es el título tercero, que yo creo dentro de lo que es la
innumerable cantidad de matices que pueda haber sobre la
constitución de un grupo, es la más clara que hay con respecto
al transfuguismo. 

Articulo 26, no se podrá producir el cambio de un grupo
parlamentario a otro. Más caro agua. Cuando un diputado se
separe por cualquier causa de su grupo parlamentario, quedará
como diputado no adscrito. Esto yo creo que es la columna
vertebral de lo que se habló durante mucho tiempo en comisión
y que se sigue manteniendo y agradezco, creo que ha sido el
portavoz del Partido Popular, que le de su apoyo.

En cuanto a las comisiones de investigación, el otro gran
tema. Yo vuelvo a repetir que estamos absolutamente de
acuerdo y que votaremos en su momento, creo que es el articulo
68.3, no sé si hay alguna enmienda al respecto, es que dejen de
ser secretas porque ya son públicas de por si. En cuanto si hay
una fórmula en concreto de que todos nos sentemos cómodos y
aumentemos las posibilidades de que las minorías puedan
controlar el Gobierno, también estamos abiertos. Hasta ahora no
hemos sido capaces de primero buscar una fórmula para que las
comisiones de investigación se admitan por todos los grupos
parlamentarios y sean lo suficientemente flexibles para que la
oposición no se sienta arrinconada, ni para que los grupos que
puedan apoyar al Gobierno se sientan arrinconados por la
oposición. Yo sigo abierto en este momento a que haya una
propuesta, pero hasta ahora por desgracia no la ha habido.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés. Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, seria més o menys reiterar els mateixos arguments. Jo li
vull fer esment al Sr. Grosske, que pot ser que sí, que en
aquestes alçades de legislatura estiguem cansats, però no
d’haver fet feina en aquesta comissió, que ha estat molt
agradable, però vostè sap que quan ja arribam en aquest punt
allà on el 80 o el 90% dels articles estam més o manco
consensuats, un es reserva certs arguments per si els ha de donar
damunt la tribuna en el debat plenari. En qualsevol cas Sr.
Grosske, la voluntat, almanco per part del Grup Parlamentari
Popular i crec que amb açò em faig ressò de la voluntat del resta
de grups, inclòs també el seu, ha estat una voluntat de diàleg,
una voluntat oberta d’anar cap els màxims acords possible en
aquesta reforma i la prova d’açò és que arribam en aquest punt
allà on, ja més que res discutim una mica els matisos i més que
res discutim aspectes, quasi diria jo irrenunciables de programa
ideològic de pensament polític d’algun grup polític i és molt
normal que açò sigui així.

Ara bé, en el tema dels grups parlamentaris, reiter una
vegada més que la redacció del títol tercer tal i com ens ve
presentat, en el qual és una recopilació de totes les feines que
s’han fet fins al dia d’avui a nosaltres ens va bé. Segona qüestió,
amb els temes de les comissions d’investigació és que aquestes
siguin obertes per evitar qualsevol tipus de mala interpretació,
de filtracions, a nosaltres ens va bé. Tercera qüestió, en relació
a la forma d’acatament o no acatament, si un és sobirania o no,
és igual, dins el marc de la Constitució i dins el marc de
l’Estatut d’Autonomia, dins aquest marc democràtic es poden
defensar totes les postures polítiques des d’una visió i una
praxis democràtica. Qui vulgui defensar que la seva nació són
únicament les Illes Balears i que lluitarà perquè siguin les Illes
Balears una nació pròpia i independent, dins un marc
democràtic i ho aconsegueix, haurà lluitat dins un marc
democràtic, no li ho impedeix. Per tant, no estan tancades les
barreres en aquest cas, cadascú lluitarà amb les armes
democràtiques perquè la Constitució és oberta per açò i més.
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Per acabar, quant a la constitució de comissions
d’investigació. En aquest sentit hauríem de veure quin tipus de
redacció feim, és a dir, jo coincidesc amb en Fèlix, perdonin
amb el portaveu del Grup Socialista, una redacció que pugui
anar bé a tots, quan dic pugui anar bé a tots, jo crec que en
aquestes alçades de legislatura, anar bé a tots és tenir una visió
molt per damunt de les circumstàncies en què vivim en aquest
moment. És a dir, no és possible que una cambra allà on hi ha
una representativitat de majories i de minories, les minories
pugui marcar el pas en el funcionament d’un Parlament en
relació a comissions d’investigació. Vostè apelAlarà la
responsabilitat i jo li don la raó, som majors d’edat, serem
responsables i només ho emprarem en els casos que s’hagi
d’emprar, però si obrim el mecanisme es podria donar el cas que
les minories podrien marcar totes aquelles comissions
d’investigació que creguessin oportunes. Per tant, hi ha d’haver
un mecanisme que no acab de saber prou bé, que fessin
compatible la decisió de la majoria en un moment determinat
amb l’interès de la minoria o de qui ha d’exercir el control. En
qualsevol cas hi hagi o no hi hagi comissions d’investigació, el
Reglament té prou mecanismes oberts perquè es pugui fer un
control de tots aquells temes que es creguin oportú des de
convergències, fins a solAlicitar informacions. És a dir, tal
vegada no tendran el qualificatiu de comissions d’investigació
segons quines actuacions, però sí que es poden dur un control
exhaustiu de l’acció de Govern.

No estam tancats a veure si entre tots trobam una proposta,
vostè ha d’entendre com a portaveu d’Esquerra Unida en aquest
moment és que seguirà aquesta proposta per escrit i és una
esmena in voce i pot ser una transacció (...) que ens passa el
PSM. Bé jo som un veterà dins aquesta guerra del Parlament,
però encara no ho som prou per encara decidir les tropes cap on
han d’anar. Em referesc en el sentit de què jo tot sol no puc
decidir, si hi ha una i hi haurà un plenari més endavant i quedarà
obert aquest tema i el discutirem i el plantejarem també dins el
grup, perquè nosaltres ens hem de reunir amb 28.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Bé hem substanciat el debat de
les esmenes del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Procediria
ara fer el debat de l’esmena 4667 presentada pel Grup
Parlamentari Mixt a l’article 76.2. Per defensar l’esmena el Sr.
Santiago Ferrer en nom del seu grup té la paraula. 

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, l’esmena que
proposam en aquest article 76.2 consisteix en intentar que tots
els representats que surtin electes en el Parlament i estiguin
integrats dins el Grup Mixt puguin tenir veu a tots els debats
que es produeixin, tal com està actualment només és en aquells
debats d’una certa importància i rellevància, allà on són 15
minuts i per tant, el temps el dividim en fraccions de 5 i poden
parlar tres portaveus. 

Nosaltres consideram, atesa la idiosincràsia d’aquestes Illes
i atès que hi ha estat i es pot seguir repetint que hi hagi diferents
sensibilitats representades amb parlamentaris, evidentment un
cas significatiu seria el cas de Formentera allà on només es tria
un diputat, però es repeteix hi ha exemples diversos i pensam
que és una errada negar la veu a persones que han estat triades
de manera legítima, que no són cap exemple, ni de
transfuguisme, ni de cap cosa que s’intenti penalitzar des dels
grups que estan representats dins aquesta comissió i crec que és
de lògica i de sentit comú que els representants en aquest
Parlament i per tant, que els ciutadans es puguin identificar amb
aquests portaveus. 

Jo demanaria als portaveus que estan dins aquesta comissió
que ho tornin pensar, sé que no hi ha una disposició a votar
aquesta esmena, però els recordaria que tan al Congrés com al
Senat el temps del Grup Mixt es divideix entre els número de
portaveus que hi estan en aquell moment representats. Jo he
tengut l’ocasió d’anar-hi dues vegades en nom del Parlament a
defensar proposicions de llei que sortien d’aquest Parlament cap
al Congrés dels Diputats i del Grup Mixt s’han aixecat 4, 5, 6
persones a defensar o votar en contra d’allò que nosaltres
proposàvem, amb total normalitat, evidentment amb el temps
dividit, això sí que entenc que amb el fet de representar manco
ciutadans evidentment és de justícia que també puguis parlar
menys temps, però sí que és veritat que en altres cambres es
dóna amb normalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom del Grup Mixt. Grups que
vulguin intervenir? Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí gràcies. En nom del meu grup m’agradaria intervenir a
favor d’aquesta esmena i a més és una esmena que concorda
políticament amb el procediment que nosaltres proposam per a
la constitució de grups parlamentaris. És una esmena que
s’entén millor en grups mixtos no inflacionats, en grups mixtos
on no hi hagi un grup que representa, com passa actualment,
més del 5% dels diputats de la cambra i que és una companyia
feixuga per a candidatures o per a formacions polítiques que
estan presents en el Grup Mixt només amb un diputat. 

Si ens imaginam el panorama que efectivament amb tres
diputats es pogués constituir un grup parlamentari i es
transposés aquesta qüestió a l’actual legislatura, veuríem que
tenim, ens quedaria un Grup Parlamentari Mixt lleuger i que no
hi hauria cap tipus d’inconvenient en compartir el temps,
lògicament compartir el temps, però no privar de veu a ningú.
Jo crec que això és una fórmula democràticament més correcte
que l’actual, perquè en definitiva un Parlament, si no serveix
massa per convèncer-se mútuament, com a mínim ha de ser un
capsa de ressonància de les diferents posicions que han estat
electes per als ciutadans de les Illes Balears a les diferents
circumscripcions. I lògicament aquesta esmena va directament
a favor de donar com a mínim veu, ressonància, possibilitat
d’expressió a totes les opcions polítiques que varen obtenir
representació parlamentària. 
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Malament està que acabem la legislatura amb un mínim
representació parlamentària, que en el seu moment va ser molt
qüestionat, però que l’actual majoria no ha canviat perquè a més
es vagin afegint més entrebancs que als que hagin superat
aquestes limitacions d’un sistema proporcional no pur, d’uns
mínims per accedir al Parlament, a més tenguin entrebancs de
caràcter reglamentari per fer sentir la veu en debats que tal
vegada són molt sensibles, però que per al funcionament del
Grup Mixt no hi ha possibilitats d’intervenció per a tots.

Per tant, manifestar en nom del meu grup la meva adhesió
a l’esmena plantejada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Altres intervencions? Sr.
Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup no hi hauria
inconvenient, però reconec que no tenim l’apassionament o els
arguments tan democràtics en els quals estan apelAlant. No
entenem que aquesta proposta, ho deim des d’un grup que ha
estat molt d’anys en el Grup Mixt, des de la consciència de què
parlam també, no des de la tranquilAlitat de no estar-hi mai. Però
es pretén, entenc jo, és un punt de racionalitat i d’equilibri entre
els drets dels diputats i els drets d’un grup. És a dir, aquí ara
tenim una situació que haver de parlar durant 5 minuts si són 5,
6, apuntava l’anterior portaveu, que per ventura mai hi haurà un
grup mixt d’aquestes condicions, o sí i pretendre si el
Reglament mateix no dóna unes pautes que algú voluntàriament
abandoni el seu dret a parlar, si no està taxat d’alguna manera,
si no hi ha unes regles que estableix el propi Reglament és
complicat i 10 minuts dividits entre 5, dóna el que dóna i dóna
per dir el que dóna per dir. 

Jo crec que és un tema també de racionalitat i d’establir
fórmules que permetin per un vent intervencions i també un
equilibri, com dic, entre els drets d’un diputat i el drets d’un
grup. Els grups majoritaris, els grups nombrosos tenen uns drets
matisats per la importància de la resta dels grups, en som
plenament conscients, creim que és importantíssim per a la
pluralitat de la cambra donar veu i donar protagonisme als grups
d’inferior nombre, però evidentment hi ha d’haver uns marges,
una situació. Matís aquest sentit només per apuntar que algun
element d’aturar el temps d’intervenció mínim que no sigui un
minut, pareix relativament raonable, però així i tot i si des del
Grup Mixt, o algun membre del Grup Mixt, veim que no està
firmat per tot el grup. Però en qualsevol cas hi ha una
sensibilitat que en aquest moment, val més parlar dos minuts i
mig de tots els temes, que repartir-se 5 minuts d’alguns temes.
Doncs nosaltres volem ser sensibles i per tant, tampoc no ens
oposarem a aquesta innovació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Fernández Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

En cuanto a esta enmienda tengo que recordar que en
principio nuestro grupo no tiene ningún inconveniente, si todo
el mundo está de acuerdo. Lo que tengo que recordar es que esto
ya lo debatimos en su momento y la mayoría de grupos, incluso
los que hoy se han manifestado a favor, no estuvieron de
acuerdo. Aún así nos ratificamos y si todo el mundo está de
acuerdo, nosotros también estaríamos de acuerdo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés. Sr. Huguet del Grup
Popular. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Idò donarem tranquilAlitat, no tots estam d’acord. Per tant,
nosaltres mantenim tal com ve de la darrera ponència i
comissió. I amb açò també hi ha molts de matisos Sr. Alorda, si
haguéssim de fer una regla de tres a dia d’avui, vostè veuria que
els grups minoritaris estan sobredimensionats i sobrevalorats
amb el temps d’intervenció en relació al grup majoritari de
l’oposició. És a dir, si a 28 diputats li corresponen 15 minuts, a
4 diputats els correspondrà ics, una simple regla de tres.

Per tant, jo crec que el Reglament precisament el que fa és
que els grups minoritaris tenguin la presència que han de tenir,
fins i tot amb un tractament quan es tracta de debats de caràcter
general, exactament igual que qualsevol altre grup,
independentment del nombre de diputats que tengui un o que
tengui l’altre. Sí he entès els símbols, imagini que ara el Grup
Parlamentari Popular hagués fet en aquesta legislatura tres grups
territorials, és un supòsit, Grup territorial Popular de Menorca,
Grup territorial Popular de Mallorca i Grup territorial d’Eivissa
i Formentera, així i tot haguérem tengut més que qualsevol altre
grup individual i haguérem tengut tres torns i hauríem tengut
una hora i mitja per parlar per exemple en un debat de l’estat de
la comunitat. Açò no s’ha fet per coherència, perquè no, perquè
seria un engany i seria fer filibusterisme parlamentari, creim
nosaltres.

Per tant, els grups parlamentaris tenen el temps que tenen i
aquells que no han pogut constituir grup, no és perquè no
l’hagin constituir, és perquè no han tret la representació..., el
poble no li ha donat la representació suficient per tenir un grup
parlamentari que tengui veu propi per si mateix, amb les
mateixes garanties que tots els altres, perquè si no açò podria
donar lloc a què ara jo vull tenir la veu pròpia, ara em falta un
any, m’és ben igual si em diuen no adscrit, m’és vaig en el grup
no adscrit per tenir el mateix temps que els altres. Nosaltres
creim que s’ha de mantenir com està i aquests són els arguments
que nosaltres apuntam. Gràcies.



26 REGLAMENT / Núm. 3 / 27 de novembre del 2002 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Ferrer en torn de rèplica.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Lamentar que no s’hagi parlat de la
proposta que jo he fet, s’han dedicat a discutir entre uns grups.
Sincerament Sr. Huguet, vostè va sortir diputat les primeres
vegades per una illa petita i clar dir que el poble no ens ha donat
la sensibilitat o la representació quan a Formentera només hi ha
una circumscripció amb un sol diputat i li record que teníem
més del 50%, teníem un 58% més o menys i home sincerament,
jo crec que es confonen, crec que no tenen ni idea de què és
aquesta comunitat autònoma, és un conjunt de 4 illes i vostès el
que estan fent aquí és intentar en certa manera tapar boques.

Miri, el final nosaltres tenim veu en determinats debats,
perquè en realitat el que estam discutint aquí..., el Reglament
per tant, no està ben fet. En determinades ocasions ens dóna
l’oportunitat de parlar i en determinades ocasions no. Què és
que hi ha temes més importants o temes menys importants, o a
vegades pot i a vegades no. Sincerament és un tema de
coherència, el Reglament dóna unes limitacions, ni en el Senat
ni en el Congrés existeix això d’aquí, li torn a repetir, les
vegades que hi he anat, el Grup Mixt ha parlat com tants n’hi
havia i si han hagut de parlar un minut o un minut i mig, han
pogut manifestar la seva posició, manifestar-se envers temes
que tots tenen la seva importància, perquè sempre preocupen a
alguns ciutadans o ciutadanes, tal vegada no preocupa a tothom,
però sí a una part.

Per tant, intentar fer aquests equilibris, em sap greu, ara al
final s’està discutint això, la cohesió de la comunitat.
Evidentment hi ha ciutadans, en aquest cas de Formentera, que
no es senten representats en certa manera perquè els grups
majoritaris, si no hi ha aquest component del lloc, a vegades no
representen aquesta sensibilitat. Si hem de tenir un número
mínim o un número màxim, miri a mi no em sembla correcte,
evidentment és una oposició del meu grup, de la Coalició
d’Organitzacions Progressistes, en aquest cas i hauré d’acatar el
que hem diguin. Ara en qualsevol, torn a repetir, parlar de si
representam a més o manco gent, o si el poble ens hagués
valorat més, no a nosaltres el poble ja ens va valorar tot allò que
ens havia de valorar, no ens podia valorar més, encara que ens
hagués donat el 100% del vot tendríem un sol diputat en aquesta
cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Torn de contrarèplica? Sr.
Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, vegem amb tots els respectes, jo no empraré aquest
llenguatge en certa manera d’un poc de virulència, a més no va
amb el meu caràcter. Per tant, passaré per alt certes
insinuacions. Anem a veure, Sr. Portaveu, vostè com a diputat
té les mateixes prerrogatives que té qualsevol altre diputat de
qualsevol altre grup parlamentari, vostè pot presentar preguntes
al Govern i tendrà 5 minuts, igual que jo, que pertany a un grup
de 28. Vostè pot fer interpelAlacions, tendrà el mateix temps que

jo, que pertany a un grup de 28. Vostè pot fer mocions, el
mateix temps que jo. Vostè pot fer proposicions no de llei, el
mateix. Açò és diputat.

Anem a l’altre tractament, grup parlamentari, que és un altre
tractament, el grup parlamentari té un altre tractament. Quan
s’intervé com a grup parlamentari és quan els grups
parlamentaris tenen taxat amb igualtat de condicions els
mateixos temps, tan si en tenen 28 com si en tenen 4 i si estan
dins el Grup Mixt o no adscrit, com estaven ara, tenen el mateix
temps com a grup, no aquest o aquell, com a grup. És un
problema del grup fer el repartiment d’aquest temps, així de
senzill. Per tant, no confongui les coses.

Diputat, exactament igual que un diputat d’un grup de 28,
exactament, els mateixos drets, només faltaria. Jo seria el primer
que no estaria d’acord si no fos així, com a diputat. Com a grup
els mateixos drets que qualsevol altre grup, perquè si no el que
farien seria primar a aquells grups que estan atomitzats en
detriment d’aquells que són compactes, açò seria injust. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular. Ara
s’ha substanciat tot el debat, jo plantejaria fer un recés flexible
entre deu minuts i quinze perquè es pogués parlar, a veure amb
les posicions que s’està, si hi ha alguna esmena a retirar es
retiràs al fi i efecte que el Reglament sortís el més consensuat
possible, i si alguna ha d’arribar a plenari doncs ja arribarà.

Aixecam la sessió, inicialment, durant deu minuts.

Reprenem la sessió, deman als grups si s’estimen més votar
per número o planteig al Lletrat Oficial Major si llegeix
l’esmena que votam, o si està clar farem molta més via votant
una per una, però per número. No, començaríem per les del
PSM, que són les primeres que es debaten.

Anam per número?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, la meva dificultat està en les coses que s’han
dit, però que no estan en aquest moment concretades; que no sé
si val la pena o anar per articles, perquè s’apuntin aquelles in
voce que s’han anunciat que hi podria haver acord i hi ha
damunt la taula propostes que es podrien votar avui, si només
aprovam les que hi ha escrites i ja de cara al ple mirarem de
posar-nos d’acord, a nosaltres ens va bé qualsevol de les dues
fórmules. Però clar, si adoptam la primera, hauríem d’anar
article per article i qualcú advertir que té una esmena in voce
que tothom li rebutja o que ja no discutim o que, si hi vol entrar,
perquè, s’ha comentat per exemple les comissions
d’investigació secretes, que és una in voce, com el fet de tot el
tractament dels grups parlamentaris, que també s’ha apuntat que
una de les fórmules que circula per la casa hi hauria acord, però
que, evidentment, s’haurà de precisar què votam. I en canvi, si
ho feim votant les esmenes això no ho detectarem. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, seria per exemple començar a votar les
esmenes del PSM que hi ha plantejades a l’article 2, l’esmena
4272. Doncs, votaríem en primer lloc, anem a procedir a la
votació, votaríem en primer lloc l’esmena 4272 plantejada a
l’article 2.

Vots a favor?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Aquesta esmena és presentada per quin grup?

EL SR. PRESIDENT:

Volen que llegim l’esmena?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, jo crec que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 4272, a l’article 2. Text de l’esmena?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Del Grup PSM: 1. Celebrades eleccions al Parlament de les
Illes Balears i una vegada proclamats oficialment els resultats
d’aquestes, el president de la Diputació Permanent en convocarà
la sessió constitutiva, i haurà de tenir lloc en el termini màxim
establert a l’Estatut.

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a la votació. Vots favorables? Sr. Terrés?

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Claro, sí, es que en relación con lo que decía el portavoz del
PSM, nosotros tanto en la comisión anterior como en ponencia,
por ejemplo en esta en concreto y en otras muchas; nosotros
estamos de acuerdo si todo el mundo está de acuerdo, pero
claro, directamente, claro, ¿cómo te posicionas?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Esto son las servidumbres de la votación.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Per això hem fet el recés de deu minuts; bé, no hi ha més
manera més que votant. Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, jo crec que no hem interpretat bé aquest recés
per què era, almenys en el cas meu, perquè jo sí que m’havia
fet, en relació amb totes les esmenes, un llistat d’aquelles amb
les quals nosaltres hi podríem estar d’acord i amb les quals
nosaltres no hi estaríem d’acord. I tal vegada açò ha estat la
feina que no han fet i havien d’haver fet en aquest recés amb el
portaveu del PSM, per poder avançar més ràpidament. Jo no
tenc cap inconvenient a dir la postura en veu alta.

EL SR. PRESIDENT:

És que amb això farem una votació molt enredada. Jo diria
que si és tan operatiu el tema, podríem fer un recés de cinc
minuts, en què els dos ponents, amb el portaveu del PSM, i
després quan entrem a (...), i els altres els esperam aquí.

Seria la votació article per article i esmena per esmena, a
l’article 2: la 4272. Vots a favor?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

4272?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, 4272, vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció.

Molt bé, doncs, en comissió queda rebutjada la 4272. Ah,
perdó, quin resultat?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

3 vots a favor; 14 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Següent esmena: la 4273, a l’article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 14; abstencions, 1.
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EL SR. PRESIDENT:

En comissió queda rebutjada aquesta esmena. Sí, sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

M’agradaria donar una explicació de vot, en un sentit molt
senzill que, com he apuntat en comissió, jo voldria que constàs,
malgrat sigui en aquest moment, que passam a votació algunes
de les que es proposen, nosaltres també érem conscients que val
la pena mantenir aquest consens i que de cara, probablement, al
ple, no las mantendrem; però preferim que en aquest moment es
votin. Explicam el vot perquè hi ha hagut unes converses que
crec que s’ha d’explicar perquè en quedi constància.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Una qüestió d’ordre i d’aclariment, Sr. President. Hi ha un
text que substitueix el que transacciona cinc esmenes del PSM
que afecten l’article 22 a 28, m’agradaria saber com
s’anomenarà.

EL SR. PRESIDENT:

En arribar qualcú ens ho dirà. A l’article 5, apartat 2, esmena
4274.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 14; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada en comissió l’esmena. A l’article 7, apartats
1 i 3.

Sr. Fernández Terrés, volia dir alguna cosa?

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Perdone, Sr. Presidente, ¿qué número?

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 4275.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Una pregunta, es que no me ha quedado claro porque aquí
había una transacción que hacía Izquierda Unida con respecto
a la propuesta del PSM, que nosotros, si se admite, estaríamos
de acuerdo. Estamos refiriéndonos al juramento.

(Intervenció inaudible i rialles)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

A veure, Sr. President, és que jo crec, només una petita; jo
he tornat a llegir, aquí hi ha hagut una certa confusió quan deia
que no estava contemplat en el Reglament. I, modèstia a part, jo
he fet veure que està contemplat en el Reglament. El que no està
contemplat en el Reglament és la proposta que fa el PSM, el que
està contemplat en el Reglament és la proposta que fa Esquerra
Unida, i l’he llegida, l’he llegida textualment com ve: “Ha
d’estar a la primera sessió del ple a la qual assisteix el jurament
o la promesa d’acatar la Constitució i l’Autonomia de les Illes
Balears”. Açò és el que diu l’actual Reglament. Jo voldria saber
la proposta d’Esquerra Unida què diu textualment?

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam la del PSM, perquè si és la d’Esquerra Unida la
diu quan processalment li correspongui.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Però estàvem dient que com que s’havia de fer una
transacció, aposta per açò deia allò d’Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, venga, votam la del PSM, article 7.1, apartat 3, la
4275.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 2; en contra, 7; 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per tant també queda rebutjada en comissió. Article
20, esmena 4275, 76, perdó, 4276.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Perdone, Sr. Presidente, si me permite repetir la votación
para que quede claro, ¿es la 4276, que se refiere a la declaración
de renta?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Vots a favor, de presentar la declaració
de renta?

Vots en contra?

Abstencions? No hi ha cap abstenció. Com a explicació,
aquesta presidència la ve presentant cada any des de l’any 99,
per tant..., les té l’Oficial Major dipositades.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 11; en contra, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovada aquesta esmena.

Article 24.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, una petita explicació de vot, perquè quedi
constància. Com que aquesta esmena ha estat votada
majoritàriament, no hi haurà possibilitat de ser discutida a
plenari; el que sí hi haurà possibilitat de discutir en el plenari
serà l’article, que ja vendrà amb la incorporació d’aquesta
modificació, i per tant nosaltres no renunciam a poder presentar
un vot particular a aquest punt, per si es produeixen canvis
substancials en la postura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara ve l’article 24, 25 i 26, no?

(Remor de veus)

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

No, la pregunta és si estarien disposats, diguem, a utilitzar
com a text de transacció tot el títol tercer, 22, 23, 24, 25, 26, els
articles aquests i retirar les esmenes del PSM al 24, 25 i 26?
Què és el text que ha plantejat la ponència i que pareix que pot
ser assumit per quasi tothom. Però, per a això, s’han de retirar
les altres.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, hem comentat que manteníem una
discrepància amb l’article 25.1 de la proposta del PSOE; jo no
veig altra solució que, mentrestant no formulen entre tots, vista
la gran voluntat que aquest tema es resolgui, no hi arribem amb
un acord de consens complet, votem les nostres. Jo crec que la
nostra vocació és arribar a l’entesa que es produeix, però en

aquest moment només hi ha un apartat d’un dels blocs que es
planteja que no li veim encara la solució prevista i creim que no
està prou madur perquè s’incorpori talment, com ve a l’esmena
in voce del PSOE, almenys a tots els apartats. Com que està
prevista i té contingut, té cohesió en ella mateixa considerada,
tot i que sigui una gran aproximació a la solució, que jo crec que
tots podrem acabar votant, avui convidam el PSOE que faci el
darrer esforç de dur-la a un debat perquè la firmem entre tots en
el debat de Ple.

Jo en aquest moment crec que hauríem de mantenir les
nostres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és més fàcil fer-ho d’una
altra manera; i una altra manera seria que votem les esmenes del
PSM, com diu el Sr. Alorda, que és qui pot dir si les voten o no
les voten; que entre tots els grups acceptem la tramitació
d’aquesta i es voti el conjunt del títol tercer; i, en tot cas, si
d’aquí al ple, aquest punt en concret, veim una redacció millor,
firmam la redacció millor que en anar a plenari ja hem acabat
les feines, perquè si no estam enredant molt.

EL SR. PRESIDENT:

Pareix també bastant raonable. Però el Sr. Grosske..., hi ha
d’haver unanimitat perquè entri la transacció.

(Remor de veus)

(Pausa)

Bé, no hi ha problema, estam en comissió; en comissió
sembla ser que no se necessita unanimitat per incorporar
l’esmena aquesta; per tant, es votarà la del PSM i es pot votar
aquesta també, i després es pot acabar votant. Anem,
indiscutiblement, a votar primer...; sí, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Qüestió d’ordre, Sr. President. Això té caràcter d’esmena in
voce, en aquest cas? Es pot incorporar una esmena in voce en el
debat i traslladar-se al plenari només per majoria? Perquè, en
aquest cas, jo faig l’esmena in voce del tema de les comissions
d’investigació.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Anem al Reglament: té el tractament de transacció amb un
bloc d’esmenes presentat per un grup parlamentari, que ha estat
presentat per escrit, en temps i forma. És una transacció que
aglutina unes esmenes presentades per un grup. El grup pot dir
si accepta o no aquesta transacció, però la transacció es pot
tramitar, que és diferent d’una esmena in voce, en què no hi ha
text i que és damunt el text que ja ve a l’articulat i que no hi ha
esmena.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Però a la vegada es poden -jo deman, és una qüestió-, es
poden, a la vegada, mantenir les esmenes i no transaccionar i
admetre la transacció?

EL SR. PRESIDENT:

Estam en comissió. Votam les esmenes del PSM. Article 24,
4278.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 3; en contra, 6; abstencions, 6 més. Per tant..., no,
a favor no.

EL SR. PRESIDENT:

... una per una, però ara resulta que (...) no estan d’acord. 24,
abstenció.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Abstenció, eh? Per tant, vots a favor, 3; en contra, 6, i
abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada en comissió.

Article 25, 4279. Ah, perdó. Bé, podem fer, com és un bloc,
són 24, 25 i 26 i després votam el text.

Article 25, esmena 4279. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 6; abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, una altra qüestió d’ordre i me sap greu la meva
desorientació que dificulta el treball de la comissió. El text que
ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, com a transacció
d’esmenes del PSM, ha de ser votat?

EL SR. PRESIDENT:

Ara, ara després del que anam a votar ara, que està dins el
bloc aquest. La 26, que també està dins aquest text, 4280, article
26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 6; abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT.

Aleshores, ara votam el text corresponent a la transacció
d’aproximació, presentada pel Grup, de l’article 22, 23, 24, 25,
26 i tot el títol tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

14 vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions. Així, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, volia fer una brevíssima explicació de vot.
Nosaltres, confiant en l’esperit que ha presidit aquesta ponència
i en el pacte de cavallers que entenem que es produeix,
d’intentar cercar una votació de consens, ens hem abstingut, tot
i no participar estrictament de la proposta tal i com he apuntat.
Però apelAl i voldríem que certament, de la mateixa que
nosaltres no mantendrem les esmenes si no hi hagués prou
consens en tractar el tema del transfuguisme, confiï, vull pensar
que tots els grups ho mantendran perquè crec que si abans es
perdia per un lloc i ho havíem acceptat, ara no s’hauria de
perdre per un altre, i comprenc que hi ha elements delicats a la
proposta que s’ha plantejat.
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Per tant, només, la nostra abstenció és amb aquesta
confiança que la vocació de tots els grups és arribar a una
entesa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votam ara, a l’article 38, l’esmena
4282, apartat 38.1.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

No ha estat retirada?

EL SR. PRESIDENT:

És la que parla, la 38.1, no, la 38.1 parla de llevar la
manifestació d’urgència per part del solAlicitant. La 4282.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova aquesta esmena per unanimitat.

Article 43, esmena 4286.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 7; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta esmena.

A l’article 51, esmena 4287.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; 14 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta esmena en comissió.

A l’article 98, esmena 4292.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Perdonau, abans havíem de modificar l’article 60.3.

EL SR. PRESIDENT:

Segueix.

(Intervenció inaudible)

98, ve ara, l’esmena 4287.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí li pareix, si anam arreu, per ventura ara seria el moment
que una de les esmenes que tothom pareix que hi ha estat
d’acord, a l’article 64, a l’apartat 3, que ara aquí no el tendran
perquè hauran de consultar, que és el que parla de les
comissions secretes. I nosaltres apuntam la possibilitat, en
aquest moment, d’eliminar l’incís final, que és: “i de les
comissions d’investigació”. És a dir, se’n recordaran que el 64.3
diu que són secretes les sessions de Reglament, de la Comissió
de l’Estatut dels Diputats i de les comissions d’investigació;
suprimint el final, crec que quedaria resolt aquest element.

És al 64.3, i presentam aquesta esmena in voce.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, votam aquesta proposta de transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova per unanimitat.

Ara sí passam a l’article 98, esmena 4292.

Vots a favor?

Vots en contra? Cap.

S’aprova per unanimitat.

A l’apartat 33 bis, articles 101 a 110. Hi ha esmenes, 4294,
4295 i 4296.

Per separat?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Jo, si vostè ho té a bé, m’agradaria
una petita explicació per part del PSM, perquè nosaltres
entenem que el text, tal com ve, tant en el Reglament, sobretot
a la part final ja dels treballs de la ponència, ja ve recollit el
sentit que sembla que li vol donar aquesta esmena. Si no és així,
m’agradaria que ens ho expliqués.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, sí, li don la paraula, ja que estam intentant aproximar
postures.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Reiteraré el que vaig dir a la
darrera comissió. El que pretenen aquestes esmenes és que, en
cap cas, el president pugui prendre més decisions de disciplina
immediates que les que consisteixin en retirar la paraula i
expulsar, immediatament, en calent, el diputat o les persones
que estiguin cometent qualsevol mena de desordre. Qualsevol
altra cosa afegida, necessita que sigui un acord de Mesa i,
sobretot, que hi hagi audiència. En aquests moments, encara, es
permet que, malgrat es provoquin desordres, el president pugui
retirar la paraula o, millor dit, si no hi ha un desordre dins la
tribuna, dins la pròpia Sala de Cariàtides, se li pugui retirar la
paraula, expulsar-lo de la Sala i per a la pròxima sessió.

També hi ha un supòsit, que si hi ha desordre dins tot el
recinte parlamentari, també se li pugui posar una sanció que
excedeix a excloure’l de la sessió.

Nosaltres amb totes aquestes sancions hi estam d’acord,
totes aquestes sancions han de ser possibles, però no en calent.
En calent pensam que el que hi ha d’haver és resoldre el
problema; la resta, tota l’activitat disciplinària, ha de ser per
Mesa i oïda, o prèvia audiència del diputat. Recompon les coses
en aquest mateix sentit, manté tots els supòsits, però només
deixa al president la reacció en calent per resoldre el problema
immediat. I en aquest cas, tampoc no li escatima cap atribució
d’utilitzar la força pública o allò que consideri oportú.

Moltes gràcies, això és el sentit, i si hi reparen veuran que és
exactament això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Jo crec que tal vegada valdria la pena
votar-les per separat, perquè hi ha una d’elles que minva
facultats clarament, la 107.2, al president i bé. Votaríem
l’esmena 4294, que és a l’article 104.1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Per unanimitat.

La següent és l’article 107.2, és una supressió d’això.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions..., jo he votat a favor i (...)

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

No n’hi ha en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Aposta. Per unanimitat.

A l’article 109, la 4296.

Vots a favor?

Vots en contra?

No n’hi ha. També per unanimitat. Idò les podríem haver
votat plegats tots.

4297 a l’article 113.6.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

La transacció? Hi ha d’anar una transacció.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No, Sr. Alorda, l’esmena és seva, l’amo és vostè. Si la retira
no he de dir res, si no la retira, proposaré una transacció.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

La retiraré, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, retirada.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Però hem de votar la transacció o no?

(S’escolten veus que diuen: la retira)

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Però el procediment legislatiu, és el procediment legislatiu
que heu acceptat abans. Proposició de llei, projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

La 4298, a l’article 114, diu aquí que està retirada, aquí posa
retirada.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Quina és?

EL SR. PRESIDENT:

Una que diu: en cas d’acceptar-hi el criteri del Govern, fins
al final. És una esmena de supressió.
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EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Sí, sí, està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 116, esmena 4301.

Vots a favor?

Per unanimitat.

A l’article 140, esmena 4315.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 6; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada en comissió.

4316, article 153.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 6; abstencions, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada.

Article, tornam enrera, 36 bis, esmena 4281; de substitució,
deixar de pertànyer a un grup parlamentari.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

36, la Mesa, es la Mesa del Parlamento, dejar de pertenecer
al grupo parlamentario; sustituir.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, perquè se sàpiga per part de la Mesa: és en
congruència a tot el debat que tenim del grup parlamentari. Si
desapareixia la figura dels no adscrits, dels que no queden dins
el Grup Mixt, és a dir, situacions provisionals. Crec que quan es
refongui tot plegat s’hauran de tenir en compte aquestes
esmenes perquè podria quedar, si no, una incongruència, però
de moment mentre estam en el debat nosaltres les mantenim
perquè sigui possible. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé; per tant votam.

Vots a favor? Moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 6; abstencions, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjada.

Esmenes a l’article 40.bis, esmenes 4282 i 4284.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

No, 4282 no, és una equivocació. 4284. 

EL SR. PRESIDENT:

4284 a l’article 40.bis.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 3; en contra, 6; abstencions, 8. Referida a las
comisiones.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passaríem ara a votació les esmenes
corresponents al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista.

A l’article 7, apartat 1.3...

(Intervenció inaudible)

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Sí, el que m’ha estranyat és la votació. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò votam l’esmena 4073 del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista a l’article 7, apartat 1.3.
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Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 8; en contra, 6; abstencions, 2. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l’esmena 4074 a l’article 15; és la de dedicació plena
o exclusiva.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 3; en contra, 12; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

A l’article 22 esmena 4075.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 4; en contra, 12. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

4076 a l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A favor, 3; en contra, 12; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Article 27, esmena 4077.

Vots a favor?

(Intervenció inaudible)

Sí, sí, 4077, article 27, apartat 1.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Sempre que sigui inferior a tres. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, dels grups parlamentaris.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 7; abstencions, 7. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada en comissió.

I votam finalment l’esmena 4267 del Grup Parlamentari
Mixt a l’article 76.2.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Vots a favor, 3; en contra, 7; abstencions, 7. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant també queda rebutjada.

I amb això hem votat totes les esmenes. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest moment jo m’he estalviat
de fer la defensa, com vaig fer a la darrera comissió, de tota una
sèrie d’esmenes in voce des del moment en què no es varen
recollir. Hagués pogut insistir per ventura avui. Sí que he notat
en una la possibilitat d’arribar a alguna entesa sobre les
comissions d’investigació, que s’ha dit que si es presentava
alguna esmena per escrit es tendria present i s’ha fet ja èmfasi
en la importància que té. Nosaltres hem presentat avui una
esmena per escrit en aquest sentit, d’aquest i d’altres temes que
havíem aportat en comissió a l’anterior ocasió. Ens agradaria i
demanam als distints grups que, sobretot aquesta a l’article 51,
però també a la resta, si en veuen algunes d’elles que encara a
través del consens es podrien aportar de cara al ple que ens ho
facin saber. 
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Només dir que no haver-les defensades a la seu sistemàtica
com in voce no vol dir que no les tenguem ben presents i que
som conscients d’haver-les lliurades. Moltes gràcies. 

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Hem de votar l’articulat.

EL SR. PRESIDENT:

Estan votades aquestes...

El articulado, la proposta és votar una votació de l’article 1,
apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.bis, 9, 10, tots fins al 59, amb
incorporació de les esmenes que han estat acceptades en
votacions anteriors.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Vegem, president, per no embullar-nos nosaltres. Seria
possible, si ho tenim en aquest moment, aquelles esmenes que
han estat incorporades amb el nostre vot contrari, que deuen ser
tres o quatre, només, que faran referència a tres o quatre articles,
nosaltres votaríem que no a aquests tres o quatre articles, i a la
resta en bloc votarem que sí. 

(Intervenció inaudible)

No, a la resta nosaltres votarem que sí.

(Conversa inaudible)

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

A l’article..., perdó, a l’article 7 la d’Esquerra Unida que és
el 7.1.3, 8, 6, 2, si és la votació, la promesa... 

Perdó, no n’hi ha pus.

(Continua la conversa inaudible)

I el 20.1. El 7.1.3, que és el del jurament o promesa, que
s’ha acceptat la seva esmena, i el 20 és el que fa referència a la
incorporació de la declaració de renda, així mateix, dins la
declaració que hagin de fer els senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

(...) aquests apartats i després els dos apartats. És així?

Aquests dos separats. Per tant votam l’article 1 menys
aquests apartats 20.1 i 7.1.3.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

16 vots a favor, 1 en contra. Queda aprovat aquest vot
d’articulat.

Votam ara els apartats 20.1 i 7.1.3 desplaçament.

Vots a favor? 

(Remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, malgrat hi hagi votació, si podem votar
separats els dos articles li ho agrairia, encara. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, donat el que feim es votarà per separat.

Article 7.1.3.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Article 20.1, declaració de béns.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, una petita explicació de vot perquè crec que he
deixat en la perplexitat alguns dels meus companys de la
comissió i no els vull deixar amb el dubte. Nosaltres ens hem
abstingut en el conjunt de l’articulat, vol dir en els articles amb
què estam a favor, amb què estam en contra i amb què realment
justifiquen una posició d’abstenció, a l’espera que aquesta
esmena in voce que planeja sobre la comissió i la redacció final
d’aquestes esmenes transaccionals incorporades per majoria i,
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en fi, el destí final del text pugui millorar de manera
significativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Grosske.

Votaríem ara l’article 2.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

L’article 2 es refereix a la supressió de segons quins apartats
d’articles que en aquest moment són vigents dins el Reglament.
Article 2 de l’informe de ponència. 

EL SR. PRESIDENT:

Article 2; podem votar tot conjuntament el que falta? El vot
de l’article 3 i la disposició final i exposició de motius? Idò
votam l’article 2, l’article 3 i la votació de la disposició final i
exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

17 vots a favor i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant amb aquest resultat queda dictaminada, en
conseqüència, la proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

Record als grups parlamentaris -ho diu aquí- que poden
presentar en el termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al
president de la cambra els vots particulars i les esmenes que
havien estat defensades i votades en comissió i no incorporades
al dictamen que pretenguin ser defensades en ple. I com a
informació addicional diria als diputats, ja que el text està
dictaminat, que és intenció de la Presidència dur-lo al plenari
anterior al dels pressuposts, o sigui, el proper ordre del dia que
confeccionarem d’aquí a una setmana, o sigui, dia 10, duríem el
Reglament, perquè està dictaminat. Hi ha més de 10 dies.
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