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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors, començarem la sessió de la comissió
d’avui, i en primer lloc demanaria a les senyores i als senyors
diputats si es produeixen substitucions.

aprovar i per tant entenem que els consells als quals es fa
referència només són els de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies. Torn en contra d’una i altra esmena?

Sí, Sra. Presidenta. Carolina Torres per Gaspar Oliver.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta. Maria José Camps substitueix Pilar
Costa.

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa referència a la 4845 del
Partit Socialista nosaltres no l’acceptarem perquè aquesta
redacció inicial que hi ha és també a l’actual article 36 de
l’Estatut d’Autonomia vigent, així com també és vàlida per a la
proposta de reforma de l’Estatut que s’ha fet darrerament.

LA SRA. VADELL I FERRER:
Maria Antònia Vadell substitueix Joana Lluïsa Mascaró.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Assumpte Vinent substitueix Simó Gornés.
LA SRA. PRESIDENTA:

Pel que fa referència a la 4728 d’Unió Mallorquina,
nosaltres havíem consensuat una transacció que va en el sentit
següent: “El govern, l’administració i la representació de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i les seves
illes adjacents correspon als consells, el quals gaudeixen
d’autonomia en l’exercici de les seves competències per a la
gestió dels seus interessos, d’acord amb la Constitució
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la seva
legislació específica”.

No hi ha més substitucions?
LA SRA. PRESIDENTA:
Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2962/06, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Passarem, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia,
relatiu a dictaminar el projecte de llei número 2962/06,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
Al títol del projecte, a la denominació del títol preliminar,
als articles 1, 2, 3, 4 i 5 i a la denominació del títol primer no
s’han presentat esmenes. Per tant procediria la votació conjunta
del títol del projecte, de la denominació del títol preliminar i
d’aquests articles, 1, 2, 3, 4 i 5, i de la denominació del títol
primer.

Crec que venia consensuada de ponència i, per tant,
s’acceptarà.
Fixació de posicions dels diferents grups que vulguin
intervenir. No n’hi ha.
Hi ha, al meu entendre, votació separada. Per tant vots a
favor de la proposta del Grup Parlamentari Mixt, 4728/06,
consensuada amb el que ha dit el Partit Popular.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Unanimitat.
Vots a favor, 8; en contra, (...); abstencions, 3.
A l’article 6 es mantenen esmenes i són les següents: la
RGE núm. 4728 del Grup Parlamentari Mixt, i la RGE núm.
4845 del Grup Parlamentari Socialista.
No és possible la defensa per part del Grup Parlamentari
Mixt donat que la representant està a la presidència i, per tant,
la deixaríem sense defensa i passarem després a la votació. I
per defensar l’esmena del Grup Socialista té la paraula la seva
representant.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, presidenta. Aquesta esmena simplement demana
afegir una “i” entre “Menorca i Eivissa”, més que res per evitar
confusions quan l’article 6 ens parla del govern, l’administració
i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, les seves illes adjacents, etc., etc., i entenem que
si hi ha una “i” entre “Eivissa i Formentera” es respectaria
l’actual ordre, ja que el nou Estatut d’Autonomia encara no està

LA SRA. PRESIDENTA:
La següent esmena és la 4845/06 del Grup Parlamentari
Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 4; en contra, 8; abstencions, cap.
(Intervencions inaudibles)
Perdoni, perdoni, Sr. Rosselló. No havia vist la presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 7 es mantenen les esmenes següents: la 4729 del
Grup Parlamentari Mixt, la 5042 del Grup Esquerra Unida i Els
Verds, la 4639 del PSM-Entesa Nacionalista i la 4846 del Grup
Parlamentari Socialista.
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quedaria defensada en els mateixos termes que l’anterior,
perquè és exactament igual, i per tant demanaríem votació
separada.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena del Grup Mixt no hi ha possibilitat;
per tant queda defensada en els seus propis termes. Per
defensar la del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
té la paraula el Sr. Rosselló.

Jo el que demanaria és temps i que es posin d’acord, vull
dir...
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Sra. Presidenta. Retiram l’esmena perquè en el text que
ja hi ha ja no..., no sé si està inclosa la nostra esmena o la
d’altres, però ja està bé el text i per tant la retiram.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta, en aquest article hi havia una transacció
conjunta de tots els partits, dels grups parlamentaris, que és la
que es va incloure, i després n’hi havia una que va quedar
damunt la taula per passar a comissió, del Partit Socialista, la
4846, que va en el mateix sentit que l’anterior i, per tant,
nosaltres tampoc no l’acceptam.

Gràcies. Sí, la representant del PSM.

O sigui, ara hauríem de votar només...

LA SRA. VADELL I FERRER:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Presidenta. Tenc entès, per les notes que m’ha
deixat la meva companya, que està transaccionada i
incorporada, aquesta esmena. Per tant ja no hi ha lloc a la
defensa ni a la votació, entenem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs no figurava així en el meu seguiment, però... Sí,
senyora...

...les 4729, 5042 i 4639?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
No, ara hauríem de votar només la 4846 del Partit
Socialista.
LA SRA. PRESIDENTA:
...i les altres donar-les...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta; miri, jo li ho explicaré. És que,
clar, Unió Mallorquina no va venir a la ponència i, per tant,
com que era una transacció global de tots, vam decidir que sí
que quedés incorporada però que es debatria en aquesta
comissió per si Unió Mallorquina tenia alguna cosa a dir de la
transacció. Com que era una transacció conjunta ja ha quedat
incorporada. Si vol passam a votació tot o...

Les altres les donam...
LA SRA. PRESIDENTA:
...aprovades per assentiment.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Exactament. Gràcies.
No, no. Em pareix molt bé.
LA SRA. PRESIDENTA:
Podem passar a la votació, si pareix bé als diferents grups.
Doncs passem a votar la 4846.
Vots a favor?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
EL SR. LLETRAT:
De l’article?
Vots a favor, 4; en contra, 7; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
(Se sent algú que diu: “8, són 8 en contra”)
Unanimitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sra. Presidenta, jo és que..., el Grup Parlamentari Socialista
manté una esmena a aquest article 7, la 4846, efectivament, que

A l’article 8 es manté l’esmena del Grup Parlamentari Mixt.
No es pot defensar; per tant, grups que vulguin intervenir?
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LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Des del Grup Parlamentari Popular teníem també una
transacció que també estava consensuada, en principi, que fa
referència al fet que aquest article quedaria de la següent
manera, la redacció: “Els consells es regeixen per la seva llei
autonòmica específica, per aquesta llei municipal i de règim
local i per les normes de la legislació bàsica estatal que els
siguin aplicables”.

Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta, s’acceptaria la transacció proposada.
S’accepta la transacció.
LA SRA. PRESIDENTA:
S’accepta. Doncs vots a favor? Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Acceptada la transacció, per tant, passaríem a votació
transaccional.

A l’article 10 es mantenen les esmenes següents: la 4848 i
la...
(Conversa inaudible)

Vots a favor? Unanimitat.
Em diuen que passem a votar en concret l’article 9.
Passam a la votació de l’article número 8.
Vots a favor? Unanimitat.
Vots a favor? Transaccionat? Unanimitat.
A les denominacions del títol segon i del capítol I i capítol
II no s’han presentat esmenes. Per tant faríem una votació
conjunta de les denominacions del títol segon i del capítol
primer del títol segon.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 9 es manté l’esmena següent: la 4847 del Grup
Parlamentari Socialista. La seva portaveu té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista es refereix al punt quart d’aquest
article. L’article a la seva redacció originària diu que
l’organització bàsica del municipi radica en l’ajuntament,
integrat pel batle o per la batlessa i pels regidors, i l’esmena
proposada pel Grup Parlamentari Socialista fa referència al fet
que efectivament el govern i l’administració del municipi
correspon a l’ajuntament, i hi afegim “format per l’alcalde o
l’alcaldessa i pels regidors, els quals són elegits per sufragi
universal, lliure, directe i secret en els termes que estableix la
llei”.
LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a l’article 10, que s’hi mantenen les esmenes
següents: la 4848 i la 4849 del Grup Socialista. La Sra. Camps
té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas les dues esmenes
tenen el mateix sentit: una va dirigida a l’apartat segon de
l’article 10 i l’altra a l’apartat tercer del mateix article, i es
proposa substituir la majoria exigida en aquest article, que
segons la seva redacció inicial és una majoria absoluta, i per
part del Grup Parlamentari Socialista es proposa canviar-la per
una majoria de les dues terceres parts.
LA SRA. PRESIDENTA:
Torns en contra? Sra. Vinent, té la paraula.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres votarem en contra les
dues esmenes perquè s’ha procurat seguir a tot el projecte de
llei que debatem el criteri de l’article 47 de la Llei de bases
estatal, que estableix la majoria simple com a regla general i la
majoria absoluta només per a determinats supòsits concrets
com són aquests: bandera, terme municipal i escut. Per tant el
nostre vot és en contra.

Rèpliques i... Sra. Vinent, té la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Rèpliques? No n’hi ha; contrarèpliques, per tant, tampoc.
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres proposàvem una
transacció, que la té la Sra. Portaveu del Partit Socialista, on
deim que sí, que s’hi afegeixi allò de sufragi universal, i
quedaria de la següent manera: “L’organització bàsica del
municipi radica en l’ajuntament, compost pel batle o per la
batlessa i pels regidors o les regidores. Els regidors o les
regidores són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe
i secret, i el batle és elegit pels regidors i per les regidores o
pels veïns en els termes que estableixi la llei”.
LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha fixació de posicions per part dels altres grups?
Tampoc. Passam doncs...
Vots a favor de l’esmena? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Passam, doncs, a la votació de l’article.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol segon del títol segon i a
l’article 11 no es presenten esmenes. Per tant hi haurà una
votació conjunta de la denominació del capítol II i del títol
segon, primer, i de l’article 11.
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Sra. Vinent. És igual, és igual. No importa... Molt bé,
gràcies, Sra. President. Bé, primer de tot nosaltres vam
presentar una transacció en el mateix sentit que demanen les
dues esmenes, tant la del PSM com la del PSOE, i quedaria en
aquest sentit: “En cap cas no serà procedent l’alteració de
termes municipals quan es pugui comprovar prèviament que els
municipis afectats no tendran capacitat econòmica, una vegada
efectuada l’alteració, per prestar els serveis que es considerin
adients”.
LA SRA. PRESIDENTA:
Fixació de posicions.
LA SRA. VADELL I FERRER:

Vots a favor? Unanimitat. Per tant no hi ha ni en contra ni
abstencions.
Passarem a l’article 12, que s’hi mantenen les esmenes
següents: la 4641 del Grup PSM-Entesa Nacionalista i la 4850
del Grup Socialista. Per defensar l’esmena del Grup PSMEntesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres mantenim aquesta esmena
perquè creim que els municipis han de poder tenir capacitat
econòmica per poder..., els municipis que se segreguin han de
poder tenir capacitat econòmica per dur a terme els serveis
obligatoris i també els no obligatoris. No oblidem que hi ha
molts de municipis que presten uns serveis que per la llei no
estarien obligats a assumir, però no obstant això, per les
necessitats dels ciutadans, ho fan. Per tant creim que aquesta
esmena hauria de ser acceptada per no ofegar més encara els
municipis.
Gràcies.

Per part nostra acceptam la transacció.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, per part del Grup Parlamentari Socialista també
s’accepta aquesta transacció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Dons passam a la votació. Es demana separada o es fa
conjunta?
Vots a favor?
Vots en contra? Bé, unanimitat, crec, no? Unanimitat.
Passam a la votació de l’article 12.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 13 es manté l’esmena següent: la 4642 del PSMEntesa Nacionalista. Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. VADELL I FERRER:
Per defensar la del Grup Socialista té la paraula la Sra.
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, en aquest cas l’esmena es
dirigeix a l’apartat primer d’aquest article. Aquest apartat
primer diu que en cap cas no serà procedent l’alteració dels
termes municipals quan -posava entre cometes- després de ferse els municipis afectats no tenguin capacitat econòmica per
prestar els serveis mínims obligatoris. Entenem que si aquesta
alteració dels termes municipals no serà procedent s’hauria
d’estudiar a priori i no a posteriori, quan ja estigui fet, i per
tant demanam a l’esmena suprimir “després de fer-se”.
LA SRA. PRESIDENTA:
Tots... Sí, Sra. Camps, té la paraula.

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest article demanam que la
franja mínima de 5 quilòmetres entre nuclis de població per
poder crear un nou municipi ha de dir “sòl no urbanitzable”, en
lloc de sòl rústic, que és el que proposa el text original.
Simplement això.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Vinent té la paraula.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Ja es va dir en ponència que
aquesta paraula de sòl no urbanitzable, segons la Llei 6/96, de
sòl rústic de les Illes Balears, o també el Pla territorial de
Mallorca ja no existeix, aquesta denominació, sinó que és sòl
rústic. Per tant creim que no..., que no s’ha de canviar.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
LA SRA. PRESIDENTA:
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No hi ha rèplica ni intervencions. Per tant passam a la
votació de l’esmena.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Bé, nosaltres ara en principi estudiarem aquesta possibilitat
i ja en el ple ens manifestarem. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs, vots a favor de l’esmena? Vots en contra?
Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
I passam a la votació de l’article número 13.
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Passam a la votació de l’article 14.
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, 1.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
A l’article 14 es manté l’esmena 4644 del PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Vadell, té la paraula per defensar-la.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sra. Presidenta. En aquesta esmena proposam o, vaja,
entenem que la potestat d’iniciativa per alterar els termes
municipals ha de ser exclusivament dels municipis afectats, bé
conjuntament o bé en solitari, però crec que en cap cas no pot
ser iniciativa del Govern o dels consells, ja que això suposaria
una intromissió en l’autonomia municipal. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
Als articles 15 i 16 i a la denominació del capítol tercer,
títol segon, no es presenten esmenes. Per tant votació conjunta
dels articles 15 i 16 de la denominació del capítol III del títol
II.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 17 es mantenen les esmenes següents: 4853 i
4854 del Grup Socialista. Sra. Camps, té la paraula.

Torns en contra. Sra. Vinent, té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també havíem proposat
consensuar una transacció en el sentit que digués, després de
“en cas d’iniciativa del consell insular o del Govern de les Illes
Balears” nosaltres proposàvem posar “es requereix
comunicació prèvia als ajuntaments afectats”, o bé “perquè
manifestin el seu acord previ” i... Per altra banda ja ho diu, que
la potestat d’iniciativa correspon als ajuntaments interessats
conjuntament o separadament al consell insular respectiu o a
l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La primera esmena es refereix a
l’apartat primer i demana afegir en el seu paràgraf primer, al
final, “en tot cas s’entén per residir habitualment l’estada al
municipi per un temps superior als 183 dies en un període d’un
any natural”, ja que vincula el conjunt de persones inscrites al
padró municipal com aquelles que tenen la condició de veïnat
o veïnada.
I la segona esmena seria, a l’apartat tercer de l’article 17,
afegir-hi “així mateix l’ajuntament té l’obligació de controlar
i depurar el padró municipal, bé d’ofici, bé a instància de
qualsevol veí”.

Sra. Vadell.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. VADELL I FERRER:

Torns en contra. Sra. Vadell.

Bé, nosaltres entenem que podríem acceptar la transacció
però en sentit invers: que la iniciativa fos dels ajuntaments,
però prèvia comunicació al Govern i als consells, no al revés.
O sigui, que no siguin el Govern ni els consells que ho hagin de
comunicar als ajuntaments, sinó que els ajuntaments continuïn
tenint la potestat única i que ho hagin de comunicar. Això sí
que ho podríem acceptar.

LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres no és que hi mantinguem en
contra, sinó que es podria donar el cas que una persona resident
habitualment a Mallorca per motius de feina hagués de viatjar
quasi tot l’any i que dormís a diferents llocs, i no pogués
acreditar que està aquests 183 dies a Mallorca. Per tant creim
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que és molt difícil que això es pugui dur a terme i s’han de
contemplar tots els casos.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
I ara passam a l’esmena 4854, que ha estat transaccionada,
entenc.

Gràcies, Sra. Vadell. Sra. Vinent.

Vots a favor? Unanimitat.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Votació de l’article 17.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem que no a la
4853 del PSOE perquè açò suposaria, en el mateix sentit que ha
dit la Sra. Vadell, restringir els drets dels veïnats a les persones
que no resideixen efectivament la meitat de l’any; aquestes
persones que resideixen al municipi menys de mig any perdrien
els drets de l’article 18 de la Llei de bases estatal -dret de vot,
dret de participar en la gestió municipal, dret d’ús de serveis
municipals, dret d’informació-, que seria equipar-los a la
població estacional i quedaria sense municipi on exercitar els
drets que indica l’article 18. També discreparia aquest fet amb
la Llei de règim electoral en els articles 2 a 7, i 176 a 178, entre
d’altres. Per tant aquesta la votarem en contra.
I l’altra, la 4854, proposàvem una transacció, que té la
portaveu, en el sentit següent: “Correspon a l’ajuntament la
formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró
municipal, així com l’obligació de mantenir-lo actualitzat de
manera que les seves dades concordin amb la realitat”.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs interpreto que hi ha una votació separada, no tal com
estava prevista, que fos conjunta. Per tant vots...
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Als articles 18 i 19 i a la denominació del capítol IV, títol
segon, i als articles 20, 21, 22 i 23 no es presenten esmenes. Per
tant votació conjunta dels articles 18 i 19 i de la denominació
del capítol quart del títol segon, i dels articles 20, 21, 22 i 23.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 24 es manté les esmenes següents: la 5043 del
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, la 4649 del PSM-Entesa
Nacionalista i la 4855 dels socialistes. Hi ha defensa de les
mateixes? Doncs, Sr. Rosselló, té la paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat
una esmena que en definitiva canviaria el concepte que la
comissió especial que es proposa no sigui de suggeriments o
reclamacions, sinó que sigui de foment de la participació
ciutadana per als suggeriments i les reclamacions. Crec que
s’entén en els seus propis termes el que volem dir.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Vadell, té la paraula.
Sí, Sra. Presidenta. Només vull dir que, quant a la
transacció proposada, s’acceptaria, i per tant efectivament
s’hauria de fer votació separada.

LA SRA. VADELL I FERRER:
El PSM retira l’esmena número 4649.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, vots a favor de l’esmena 4853? Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
I ara...

Retirada. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena presentada va dirigida
a l’apartat segon de l’article 24 i va en el sentit, bàsicament, no
la llegiré tota, de suprimir els 5.000 habitants que s’exigeixen
com a obligatoris perquè hi hagi un consell social. Queda
defensada en els seus termes.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Esquerra Unida i el PSM s’han abstingut.

Entenc que es podria votar... Sí, Sra. Vinent.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Són 4, si s’ha abstingut. Vostè s’ha abstingut? També. Idò
4, 9, 2.

Gràcies, Sra. Presidenta. Era per manifestar el nostre vot.
Votarem en contra de la proposta, de l’esmena 5043 d’Esquerra
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Unida i Els Verds, que no s’accepta el canvi de denominació,
ja que l’article 132 de la Llei de bases estatal recull a la
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per defensar la del Grup
Socialista, té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

I per altra banda, a la 4855 també hi presentam una
transacció, que la Sra. Camps té també, que li he fet arribar, en
el sentit, me sembla, que és el que ella demanava, eliminar això
dels 5.000 habitants.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Les dues esmenes presentades
a aquest article queden defensades amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies. Hi ha vots en contra o propostes?
(...) s’accepta la transacció proposada.
Sí, Sra. Vinent.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Retirada la 4649, passaríem a la votació de la 4855.
Vots a favor? Unanimitat.
I 5043.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
I passaríem a l’article 24. Votació d’aquest.
Vots a favor? Vots en contra?

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’esmena d’Esquerra Unida i Els
Verds nosaltres la votarem en contra perquè aquesta limitació
del nombre d’habitants constava ja a l’avantprojecte inicial de
la llei i es va suprimir en base a les alAlegacions que es van fer,
amb la voluntat de no crear discriminacions entre municipis pel
nombre d’habitants.
I la que fa referència a la 4856 i 4857 del Grup
Parlamentari Socialista i a la 4732 d’Unió Mallorquina,
nosaltres proposam una transacció conjunta de les tres esmenes,
la qual tots els grups tenen -Sra. Camps, me sembla que li vaig
fer arribar també. Per tant, la transacció seria tal i com ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Doncs, si els sembla bé, votaríem la 4732, 4856 i
4857, transaccionades?

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions ....
Sí, sí, s’accepta la transacció.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
No n’hi ha. A l’article 25 no s’hi han presentat esmenes. Per
tant, votació de l’article 25.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 26 s’hi manté una esmena del Grup Mixt, la
4732, la qual queda defensada amb els seus propis termes, i la
5044, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? Unanimitat.
I ara passaríem a la votació de la 5044.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Sr. Rosselló?

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, 1.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres senzillament plantejam que
per tenir en compte aquest nou instrument que es proposa de
gerència municipal especialitzada, la qual cosa ens sembla un
encert, però pensam que ha de ser per a municipis de més de
20.000 habitants, no per a tot tipus de municipis.

Passaríem a la votació de l’article 26.
Vots a favor? Vots en contra?
EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies.

Vots a favor, 8; en contra, 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
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A la denominació del capítol V, del títol II i a l’article 27 no
s’hi mantenen esmenes. Per tant, hi hauria una votació conjunta
de la denominació del capítol V, del títol II i de l’article 27.
Vots a favor? Unanimitat.
I passaríem a l’article 28, al qual s’hi mantenen les esmenes
del PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 4652. No n’hi ha més,
per tant, Sra. Vadell, té la paraula.
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No la té? Nosaltres tenim viva una esmena, la 5045.
LA SRA. PRESIDENTA:
No figura en el text, però si tots els grups coincideixen,
doncs es pot debatre en aquest moment.
EL SR. LLETRAT:
La 5045 estava acceptada.

Vaig un poc ràpida.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
LA SRA. VADELL I FERRER:
Estava acceptada? Ah, doncs, encantat. Molt bé.
Sí, Sra. Presidenta. Aquesta esmena es defensa amb els seus
propis termes.
Sra. Presidenta, un momentet, crec que hi ha un grapat
d’esmenes, un gruix d’esmenes que passen a l’article 201 i
aquesta esmena crec que està incorporada a aquest gruix
d’esmenes i proposta de transacció que se’ns ha fet a l’article
201, per tant no crec que sigui tal vegada el moment ara de
debatre-ho això.
LA SRA. PRESIDENTA:
Idò, deixaríem per al final?
LA SRA. VADELL I FERRER:
Pendent.
LA SRA. PRESIDENTA:
Pendent. Molt bé! I no votaríem ni l’article 28 ni el 28 bis,
sinó que ho deixaríem tot pendent per a quan es tracti el 200?
No.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Bé, nosaltres havíem proposat una transacció, que la té
vostè?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
No, ara no ...
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Ah, miri, doncs la transacció era, que si està ja inclosa dins
l’informe de llei ja està, però si no que quedi inclòs ara, no?
Que digui que “Els municipis on radiquin les seus dels consells
o aquells en què les seves circumstàncies o funcions
supramunicipals o aconsellin podran gaudir, mitjançant llei del
Parlament, d’un règim especial que tengui present els serveis
que presten a la ciutadania en un àmbit superior al del
municipi”.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
D’acord.

LA SRA. VADELL I FERRER:
LA SRA. PRESIDENTA:
És que modifica l’article 201 i es fa un refós, com a un text
nou que inclou els termes d’aquesta esmena, i quedaria
incorporat o quedarien incloses, les pretensions d’esmena que
tenim aquí quedarien incloses a l’article 201.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entenc que ja estava acceptada en ponència.
Doncs, a les denominacions del títol III i del capítol I del
títol III no s’hi mantenen esmenes, per tant procediria la
votació conjunta de les denominacions del títol III i del capítol
I del títol III.

Sra. Vinent.
Vots a favor?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Sr. Lletrat?
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, nosaltres, a l’article 201, que
és el Fons de Cooperació Local, que és un article que té molta
importància, on tots els grups parlamentaris hem fet esmenes
molt interessants, nosaltres a aquest article hem recollit totes les
propostes que fan referència, totes les esmenes que fan
referència al Fons de Cooperació Local i estarà dins l’article
201. Per tant, aquesta mateixa esmena quedarà sumada a
l’article 201 i aquí només discutiríem, a l’article 28, l’esmena
5045 d’Esquerra Unida i Els Verds.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Sra. Presidenta, entenc que l’article 28 també ha de quedar
votat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs, no figura en el guió.
EL SR. LLETRAT:
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En el guió hi ha el 28 i 28 bis.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

El Lletrat vol que es votin, així que anem a votar ...

Primer, doncs, votem l’article 28 i 28 bis, o no? Podem
votar-ho tot, doncs, votam el 28, el 28 bis i la votació conjunta
de les denominacions.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 29 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4859
i la 4860 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps, té la
paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes dues esmenes es van
fer a aquest article i es mantenen amb els seus propis termes, si
bé es va proposar pel Grup Parlamentari Popular una transacció
amb la qual s’acceptava el redactat íntegre d’aquestes dues
esmenes, però incorporades a l’article 4, el qual ja ha estat
votat.

EL SR. LLETRAT:
Perdoni, no, això es pot fer perfectament, exclusivament
que tots els grups hi han d’estar d’acord, per suposat, i en
aquest cas el que faríem seria votar les esmenes, la transacció,
si el Grup Socialista hi està d’acord, i després el que faríem
seria votar l’article 29 i el que es vota d’aquesta transacció, la
qual efectivament es pot incorporar, si tots ho volen, a l’article
4.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs, votam la transacció tal com ha estat acceptada.
Vots a favor? Unanimitat.
I ara l’article 29.
Vots a favor? Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, s’entén que no és necessària la votació?

I passam als articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 i 41 i a la denominació del capítol II del títol III, als quals
no s’hi han presentat esmenes.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Per tant, vots a favor? Unanimitat.
En aquest cas no ho sé, vull dir, jo crec que sí s’hauria de
votar, perquè clar, l’article 29 quedaria tal com està, si bé
aquestes dues esmenes es votarien, supòs que a favor pels altres
grups, però s’haurien d’incorporar a l’article 4, el qual ja ha
estat votat. En tot cas, els serveis tècnics de la casa ja farien les
pertinents ...
EL SR. LLETRAT:
En el moment que aquestes esmenes ens figuren en el
seguiment és que aquestes esmenes es mantenen vives, per tant
s’han de votar o s’han de dirimir per saber si les llevam o no
llevam del futur dictamen.

I passam a l’article 42, al qual s’hi manté una esmena del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps, té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és una esmena
de modificació i l’article 42 es proposa que quedi redactat així
“Els municipis poden associar-se amb altres ens locals entre sí
o amb altres administracions públiques per constituir consorcis
locals ..., etcètera, i hi poden formar part també entitats
privades sense ànim de lucre”. Seria introduir aquest punt.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, torn en contra.
Sí, Sra. Vinent.
LA SRA. VADELL I FERRER:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per explicar que les dues
esmenes del Partit Socialista, les quals demanaven un nou
article 29 bis, nosaltres no ho hem cregut convenient i fèiem
una transacció conjunta de les dues esmenes, però que
s’incloïen dins l’article 4.
Clar, ara l’article 4 ja està votat. El Partit Socialista, entenc
que veu bé les transaccions que li feim dins l’article 4 i que per
tant podríem considerar que quedin incloses dins la llei, però
com que ja s’ha votat no sé com es menja. Vull dir, hauríem de
votar l’article 29 tal com està i les transaccions que quedin
reflectides dins l’article 4, jo açò no sé exactament com s’ha de
fer.

Perdoni, Sra. Presidenta. No sé si tenc les meves notes bé,
però pareix que hi ha una esmena, la 4653 del PSM que ...
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
(Intervenció inaudible)
LA SRA. VADELL I FERRER:
A l’article 43? Perdó.
LA SRA. PRESIDENTA:
No hi ha torns en contra?
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LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Vinent, té la paraula.

Sí.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sra. Vinent, té la paraula.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres no l’acceptam
aquesta esmena 4861, pel fet que ens sembla que confon els
conceptes de consorci de l’article 66 del projecte de llei i de
consorci local de l’article 42 també del projecte de llei, que són
figures diferents. Per aquest aspecte nosaltres la votam en
contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
Hi ha rèplica? No. Grups que vulguin fixar posicions
tampoc. Passam, doncs, a la votació de l’esmena 4861.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres feim la transacció a
cadascuna de les dues esmenes i, si ens posam d’acord, podem
acceptar la del PSM, la transacció que feim al PSM, la qual
només és a afegir “i sigui degudament justificat a l’expedient de
preparació i tramitació del conveni”, al final de la transacció
que té vostè.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. De moment el Grup Parlamentari
Socialista no l’acceptaria, ja que a la seva esmena introdueix un
altre element, el qual és limitar aquest tipus de convenis a una
duració màxima de dos anys. I en tot cas, sí que estaria disposat
a transaccionar el nombre de duració, o sigui de dos anys
podria passar a quatre anys, per exemple, però no deixar-lo
sense límit temporal. Per tant, si de cas ens reservaríem per al
Ple acceptar-ho.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs, votaríem per separat una i l’altra. En aquest cas
votaríem l’esmena 4653.

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
I passam a la votació de l’article 42.
Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.
Vots a favor? Vots en contra?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
I passaríem ara a la votació de la 4862.
Vots a favor, 8; en contra, 6.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
A l’article 43 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4653
del PSM-Entesa Nacionalista i la 4862 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar la 4653, té la paraula la Sra. Vadell.
I passarem a la votació de l’article 43.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Vots a favor? Vots en contra?
Gràcies, Sra. Presidenta. L’article parla de convenis entre
administracions i nosaltres demanam que s’hi afegeixi “sense
perjudici del compliment dels principis de publicitat i
concurrència”. Aquí, me referia, ara fa un moment quan he
agafat la paraula per equivocació en aquest article, que
m’agradaria que s’aclarís que se’ns ha passat una esmena, la
qual s’accepta, per part del Partit Popular, amb una transacció,
que diu que “sigui degudament justificat en els (...) de
preparació i tramitació del conveni”. Nosaltres estaríem
disposats a acceptar aquesta proposta, però el problema és que
al PSOE li proposen la mateixa esmena, però sense un paràgraf
que nosaltres consideram que s’hauria d’incloure.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Als articles 44, 45, 46, 47 i 48 no s’hi mantenen esmenes.
Per tant, passaríem a la votació conjunta d’aquests articles.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 49 s’hi manté l’esmena següent: la del PSM RGE
núm. 4655. Si vol defensar-la, Sra. Vadell, té la paraula.
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LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article parla de personal
dels consorcis. Nosaltres demanam que el personal transferit de
les administracions públiques continuï en situació de serveis
especials a l’entitat d’origen. El personal transferit, en cas de
dissolució, ha de tornar al lloc d’origen.

LA SRA. VADELL I FERRER:
En aquesta esmena demanam que es retiri que el Govern de
les Illes Balears pugui prendre la iniciativa per modificar o
suprimir les entitats locals menors, perquè pensam que això ha
de ser competència exclusiva o municipal dins l’exercici de la
seva autonomia d’actuació.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha torn en contra? Sra. Vinent, té la paraula.

Torns en contra? Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres proposàvem una
possible redacció de transacció, que crec que també la té la Sra.
Vadell, on diria exactament aquest article: “Els estatuts del
consorci local han de regular el règim del seu personal propi i
transferit, conforme amb el que estableix la normativa de
general aplicació”.
LA SRA. PRESIDENTA:
S’accepta?
LA SRA. VADELL I FERRER:
En tot cas, l’acceptaríem, ho deixaríem per al Ple.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam, doncs, a la votació de l’esmena 4655.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres feim de les tres esmenes,
tant la 4863, 4733 d’UM com la 4657 del PSM, una transacció
conjunta per a totes tres, que seria, afegir, després de “a
iniciativa del Govern de la comunitat autònoma”, afegir: “amb
informe previ del Consell Consultiu”. I l’altra redacció és igual
que la que hi ha a l’article.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo no he passat a defensar
l’esmena, ho faré en aquest moment, la 4863 és en el mateix
sentit que la presentada pel PSM-Entesa Nacionalista.
Nosaltres també creim que la modificació i supressió de les
entitats locals menors ha de tenir lloc amb el mateix
procediment que la creació d’aquestes i, per tant, no a iniciativa
del Govern de la comunitat autònoma.
Quant a la transacció presentada pel Grup Parlamentari
Popular, no s’accepta per quant l’informe previ del Consell
Consultiu no diu que sigui favorable ni preceptiu. I en aquest
cas entenem que es mantendria igualment aquesta iniciativa del
Govern de la comunitat autònoma, amb la qual nosaltres no hi
estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
I ara passam a la votació de l’article 49.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

Bé, entenc que es poden votar conjuntes les propostes, no?
Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL:
Sra. Presidenta, per part nostra es poden votar conjuntament
la 4657 del PSM i la 4863 del PSOE, però per separat la 4733.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol III del títol III i de l’article 50
no s’hi mantenen esmenes; passam, per tant, a la votació.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 51 s’hi mantenen esmenes del Grup Mixt, la qual
queda defensada amb els seus propis termes, la 4657 del PSMEntesa Nacionalista i la 4863 del Grup Socialista.
Sra. Vadell, té la paraula.

Molt bé. Doncs passarem primer a la 4733.
Vots a favor? Vots en contra?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
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I passam a la votació de la 4657 i de la 4863.

Ho votaríem per separat i ho deixaríem, si de cas, per al Ple.

Vots a favor? Vots en contra?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Doncs, passam a votar la 4866 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor, 6; en contra, 9.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
I ara passam a la votació de l’article 51.
Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions (...)
Vots a favor de l’article? Vots en contra?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
I ara passam a la votació de l’article 58.
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.
Vots a favor? Vots en contra?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Als articles 52, 53, 54, 55 i 56, de les denominacions del
títol IV i del capítol I del títol IV i de l’article 57, no s’hi
mantenen esmenes. Per tant, passam a la votació conjunta.

Vots a favor, 9; en contra, 6.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 58 s’hi manté una esmena del Grup Parlamentari
Socialista, que és la 4866. La Sra. Camps té la paraula.

A l’article 59 s’hi manté una esmena del PSM-Entesa
Nacionalista, que és la 4661. Sra. Vadell té la paraula.
LA SRA. VADELL I FERRER:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Si me permet un moment, és
que hi havia dues transaccions proposades, a les esmenes 4658,
4864 i 4866, que no sé si estan incorporades o no.
(Intervencions inaudibles)
Sí, perdó, Sra. Presidenta, és l’esmena 4866 del Grup
Parlamentari Socialista, la qual queda defensada amb els seus
propis termes, ja que demana que al final d’aquest article 58
s’hi afegeixi: “sempre que sigui acceptat per l’òrgan competent
del municipi”.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article parla de les
delegacions de competències, han de ser acceptades per entitats
locals perquè la llei imposi reglamentàriament. I en aquest cas,
la delegació ha d’anar acompanyada de la dotació necessària.
Des del PSM volem que sempre, sigui o no sigui per llei, la
delegació de competències ha d’anar acompanyada de dotació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Vinent?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Vinent?

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres proposam una
transacció, on té redactat també la Sra. Vadell tot l’article 59
com quedaria. Hi hauria un nou punt 2 i un nou punt 3.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres li proposam
transaccionar aquesta esmena a l’article 59, que és el següent
article que debatrem, així amb una sola transacció també
incorporaríem l’esmena del PSM, que és la 4661 de l’article
59. Per tant, nosaltres aquesta esmena dins aquest article la
passaríem a l’article 59, en què hi ha la transacció. No sé si la
té la Sra. Camps, la qual li vaig fer arribar també?
LA SRA. PRESIDENTA:

En el punt es diria: “La delegació es fa amb règim
d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat de l’ens local.
L’efectivitat de la delegació requerirà la seva acceptació per
l’entitat local interessa, excepte que per llei s’imposi
obligatòriament -es pot dir per llei o per decret, com vulguin-,
supòsit en què haurà d’anar acompanyada necessàriament de la
dotació o l’increment dels mitjans materials, personals i
econòmics per dur-la a terme.”
I el punt 3 diria: “Les competències delegades no poden ser
objecte de delegació”.

Ho accepta o ho votam per separat?
LA SRA. VADELL I FERRER:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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No, Sra. Presidenta, no s’accepta la transacció del Partit
Popular, perquè entenem que no canvia res. Queda un buit on
s’obliga a les corporacions locals a acceptar competències i
nosaltres entenem que sempre han d’estar dotades
econòmicament, tant si són voluntàries com donades per llei o
per decret.

I l’esmena 4869, apartat segon, també la votarem en contra,
ja que aquest paràgraf estableix els mecanismes per exercitar la
supervisió de l’apartat primer.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem, doncs, a la votació de l’esmena del PSM 4661.

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Doncs, passaríem a la votació
de les esmenes 4868 i 4869.

Vots a favor? Vots en contra?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

I passaríem ara a la votació de l’article 59.

Passam ara a la votació de l’article 64.

Vots a favor de l’article? Vots en contra?

Vots a favor de l’article? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

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

Vots a favor, 8; en contra, 5; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam als articles 60, 61, 62, 63 i a la denominació del
capítol II del títol IV als quals no s’hi mantenen esmenes. Per
tant, passam a la votació.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia i donat que el tema
no es troba ni a la meitat, per molt ràpid que s’ha anat, doncs
s’atura la sessió, la qual, bé, es convocarà una altra sessió per
al dimecres que ve.

Vots a favor? Unanimitat.
(Intervenció inaudible)
A l’article 64 s’hi mantenen les esmenes 4868 i 4869 del
Grup Socialista. Sra. Camps, té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article és relatiu a la
supervisió i control d’actes dels ens locals en l’exercici de la
seva pròpia competència i les dues esmenes van en el sentit
únicament de permetre la supervisió o el control respecte del
control de la legalitat i cap altre tipus de control. Per tant,
queden defensades amb els seus termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Camps. Sra. Vinent?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. A l’esmena 4868 hi votarem en
contra, perquè encara que la supervisió en basa en la legislació
bàsica de règim local a l’article 56 de la Llei de bases estatal,
com es proposa a l’esmena, açò no impedeix el desplegament
legislatiu autonòmic del règim jurídic local garantit a l’Estatut
d’Autonomia per fixar els mecanismes del seu exercici. Per açò
convé mantenir la redacció inicial.

Doncs, el vinent. Gràcies.
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