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...punt 4 de l’article 65.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 66 s’hi manté l’esmena 4872/06 del Grup
Parlamentari Socialista, per defensar-la té la paraula el seu
representant.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena va dirigida a
l’apartat primer d’aquest article 66. La seva redacció originària
ralla que els ens locals poden subscriure entre ells i amb altres
administracions convenis interadministratius i constituir
societats instrumentals per a la millor prestació dels serveis
públics. La nostra esmena ve a afegir al final d’aquest paràgraf
que aquestes societats instrumentals no tindran en cap cas
atribucions resolutòries, sinó únicament aquelles funcions de
suport i d’atribució directa en la prestació de serveis públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torns en contra? Sí, la representant del PP té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres presentam una
proposta de transacció al que diu aquest punt 1, hi afegiríem
“en la forma prevista a l’article 156 d’aquesta llei”, que
reflecteix també el que demana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions. No n’hi ha. Passam, doncs, a la
votació...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta. Com a torn en contra o rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, la transacció proposada pel Grup Parlamentari Popular
ens remet a l’article 156, està especificat en aquest article com
funcionarien en aquest cas aquests acords, el que passa és que
nosaltres en principi no l’acceptam perquè no és el mateix allò
que nosaltres proposam i la transacció que se’ns proposa i el
redactat de l’article 156 i a part entenem que la remissió a un
altre article dins la mateixa llei suposa dubtes d’interpretació.
Per tant, entenem que la nostra esmena ho deixaria molt més
clar que la transacció que es proposa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Vinent... Podem passar a votació. No
hi ha transacció, doncs. 

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

6, 9, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A les denominacions al títol... S’ha de votar l’article?

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

EL SR. LLETRAT:

9; 6; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del títol V, del capítol 1 del títol V, de la
secció 1a del capítol 1 del títol V i a l’article 67 no s’hi han
presentat esmenes. Per tant, es pot procedir a la votació
conjunta.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 68 s’hi manté l’esmena 4872 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada en els seus
termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Nosaltres votarem en contra d’aquesta esmena perquè creim
que pot originar confusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena sense defensa ni res?

Doncs, vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7, 8, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a votar l’article 68.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

8, 7, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 69 no s’hi han presentat esmenes i, per tant,
passaríem a la votació.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 70 hi ha esmenes, la primera és la 5047
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula per defensar-la.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta. Són esmenes senzilles a l’article 70, apartat
2. b), quan es planteja a una declaració d’urgència la necessitat
de donar la documentació indispensable, nosaltres afegim "en
tot cas", o sigui que no sigui arbitrari sinó que sigui obligatori.

I a l’apartat 4 plantejam suprimir la necessitat d’abonar les
taxes per aconseguir la documentació que es demana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari...Bé,
volen posicionar-se sobre aquesta...? Al final de tot. 

La següent és la 4668 del Grup Parlamentari PSM.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam
suprimir, allà on diu “pagant les taxes", "quedant exempts de
l’abonament de les taxes que s’estableixen a les ordenances
corresponents”. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha intervencions sobre aquesta?

La següent és la 4875 del Grup Parlamentari Socialista. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena va dirigida a
l’apartat primer de l’article 70. Aquest apartat ens ralla que tots
els membres de les corporacions locals tenen dret a accedir a
tots els antecedents, les dades i les informacions de les quals
disposin els serveis de la corporació i siguin necessaris per a
l’exercici de la seva funció. Després els obliga, lògicament, que
han de guardar confidencialitat respecte de la informació
obtinguda, però clar, redactat així, sembla que hem de guardar
confidencialitat de tot. La nostra esmena va en el sentit que
aquesta confidencialitat només es guardarà respecte d’aquella

informació obtinguda sempre i quan aquesta informació sigui
de caràcter confidencial. En aquest sentit presentam aquesta
esmena per garantir també el dret de llibertat d’expressió de
tots els membres de la corporació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Torns en contra? Sra. Vinent,
té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, a l’esmena 4875 del
Partit Socialista a l’article 70.1 nosaltres proposàvem una
possible transacció que seria d’afegir, després d’obtinguda,
“conforme amb el seu deure de reserva i confidencialitat”. 

Respecte a la 5047 d’Esquerra Unida i Els Verds, la
votarem en contra per garantir l’economia processal dels
ajuntaments. 

A les 4668, 4876 i 5048 faríem una esmena sobre l’article
70.4, afegiríem després de “de la informació requerida”,
anulAlaríem “i han d’abonar si s’escau les taxes establertes
reglamentàriament” i ho substituiríem per “les despeses
derivades de l’exercici d’aquest dret, es podran compensar per
les corporacions locals amb l’aprovació de la corresponent
disposició reglamentària”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèpliques, contrarèpliques i fixació de posicions?
S’accepta?

S’accepta per part d’Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Pel PSM també.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per part del PSOE?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La transacció que se’ns ofereix és
substituir la nostra esmena per "segons el deure de reserva i
confidencialitat", a nosaltres ens agradaria que ens explicassin
una mica més a què es refereix i si és relatiu als drets, si reserva
els drets fonamentals de l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola. En tot cas, reservaríem la nostra acceptació.

(Se senten veus de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
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Podem passar a votar la 4875 de la qual en principi no
s’accepta la transacció i les altres que el Grup...ah! I la 5047
tampoc no s’accepta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Si els pareix bé, el que podríem fer és votar cada una de les
esmenes i així cadascú es posicionarà, quedarà més clar i serà
més ràpid.

A la 4668, s’ha acceptat l’esmena? Hi ha transacció?

Vots a favor? Unanimitat.

A la 4875 no n’hi ha. 

Per tant, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7; 9; 1 abstenció, perdó, 1 abstenció. 7; 9; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 4876, on sí que hi ha transacció. Per tant, es
pot donar per aprovada per assentiment.

A la 5047 no hi ha transacció. 

   Per tant, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7; 9; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I a la 5048 sí que hi ha transacció i es pot donar per
aprovada per assentiment. Molt bé.

Ara passaríem a votar l’article 70.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9; 7; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’article 71, no hi ha esmenes.

Per tant, vots a favor de l’article 71? 

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 72, s’hi mantenen les esmenes 4732 del Grup
Mixt, que queda defensada en els seus termes; la 5049

d’Esquerra Unida i Els Verds i la 4670 del PSM-Entesa
Nacionalista; i també les 4877 i 4878 del Grup Parlamentari
Socialista. 

Per defensar les diferents esmenes, per exemple, la
d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Defensaré la meva esmena,
en definitiva plantejam suprimir l’apartat 1, el fons de la
qüestió està en el fet que consideram que el tema de les
despeses per sou de batlles o presidents d’entitats locals no han
de dependre del Govern, sinó que en tot cas hauria de ser
incrementar el finançament del ajuntaments i després els
mateixos ajuntaments decidir amb què gasten les seves
despeses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. La Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Socialista, Sra. Camps, té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La primera de les esmenes, la
4877, també demana la supressió de l’apartat primer d’aquest
article 72, amb la mateixa fonamentació que ha explicat el
portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds. Per tant, la deixam
defensada en els seus termes. 

Quant a la següent esmena, la 4878, va dirigida a l’apartat
segon i demana que els membres de les corporacions locals
tenguin dret a percebre les seves retribucions per a l’exercici
dels seus càrrecs i quan aquest exercici sigui en règim de
dedicació exclusiva entenem que han de ser donats d’alta en el
règim general de la Seguretat Social i que les corporacions han
d’assumir el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, la 5049 d’Esquerra
Unida i Els Verds, que proposa suprimir l’apartat 72.1,
nosaltres la votarem en contra perquè la comunitat autònoma té
competència per establir reglamentàriament les ajudes finalistes
que es consideren necessàries. Bé, la votarem en contra, tenim
una transacció igual que a les 4877 i 4734, totes tres fan
referència a l’article 72.1, perquè allà on diu “a càrrec de les
ajudes finalistes que atorgui el Govern de les Illes Balears”,
nosaltres proposam eliminar això i en tost que atorgui el
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Govern de les Illes Balears,  posar “previstes expressament en
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears”. La resta quedaria igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèpliques. Sr. Rosselló, Sra. Mascaró? No? No.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Perdoni. Respecte a la 4878, del PSOE, també la votarem
en contra perquè suposaria establir retribucions en tot cas pel
simple exercici del càrrec de regidor i els apartats 72.4 i 72.5
d’aquest article ja preveuen altres indemnitzacions per als
regidors que podrien quedar buides de significat com són per
assistències, despeses efectives, etc. 

I la 4670, del PSM, també la votarem en contra ja que és un
supòsit ja inclòs també dins l’article 72.5. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs si els sembla bé, el que faríem seria la
votació separada, conjunta, la podem fer? Perquè diuen que no
a tot, vaja. Conjunta? 

Doncs, vots a favor de les esmenes 4670, 4734, 4877, 4878
i 5049?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7; 8; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 72.

Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

8; 7; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 73 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4879
i la 4880 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps, té la
paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article ralla de les
declaracions que s’han de fer sobre causes de possibles
incompatibilitats a qualsevol altra activitat que afecti l’àmbit de
les competències de la corporació. La primera de les esmenes
que presentam demana que aquestes declaracions s’hagin de fer
abans de la presa de possessió en cas de cessament o quan es
modifiquin significativament les circumstàncies declarades, ja
que l’article tal i com està redactat dóna un termini d’un mes ja
que diu “abans que hagi passat un mes des d’aquesta data”, i

entenem que és millor a efectes d’evitar posteriors
conseqüències negatives que aquestes declaracions es facin de
la forma prèvia.

Quan a la segona de les esmenes, la 4888, demana que de
tots els registres, tant de possibles incompatibilitats,
d’activitats de càrrecs públics com de registre d’agents
patrimonials se’n puguin expedir certificats, no únicament a
petició de la persona declarant, sinó també de qualsevol
membre de la corporació local i no només del batle o la
batlessa com estableix l’actual redactat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la 4879 nosaltres la votam en
contra perquè es vol donar un termini un poc més ampli per
formular aquesta declaració. I a la 4880 a l’apartat 73.3 també
la votam en contra perquè aquest registre no té caràcter públic
per la qual cosa s’ha de protegir el seu contingut conforme
estableix la Llei de protecció de dades i en base a l’article 75.7
de la Llei de bases estatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica? No cal. Passaríem, doncs, si no hi ha fixació de
posicions, passaríem a la votació de les esmenes 4879 i 4880.

Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 10 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passaríem a la votació de l’article 73.

Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

9 a favor; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció segona del capítol 1 del títol
V no s’hi han presentat esmenes. Per tant, passaríem a la
votació de la denominació de la secció segona del capítol 1,
títol V.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 74 s’hi mantenen les esmenes 5050 i 5051, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; la 4671, del
Grup Parlamentari PSM; la 4881 i 4882, del Grup Parlamentari
Socialista.
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Per tant, per defensar l’esmena d’Esquerra Unida i Els
Verds té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta. Dues esmenes que no contradiuen el
contingut de fons, sinó que nosaltres pensam que són més
clares, que expliquen més clarament el que volen dir les nostres
esmenes que el text i que es defensen per si mateixes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas les dues esmenes
del Grup Parlamentari Socialista tampoc no contradiuen el seu
contingut, simplement afegeixen una possibilitat en cas que hi
hagi regidors no adscrits, però pel motiu que hagin estat
trànsfugues, per tant, les deixam defensades en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem doncs a la votació conjunta de
totes les esmenes, ... Sra. Vinent, si vol la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem en contra de
totes aquestes esmenes que es mantenen perquè suposen
canviar el significat dels apartats als quals fan referència.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor de les esmenes? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem ara a la votació de l’article 74.

Vots a favor? Vots en contra?

A l’article 75 s’hi manté l’esmena 4883 del Grup
Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena té la paraula la
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article ens ralla del
funcionament i dels mitjans de cada corporació local amb
relació a posar a disposició de cada grup els mitjans econòmics
i materials adequats per a l’exercici de les seves funcions.
Aquest apartat ens ralla que açò serà possible sempre dins la
mesura de les possibilitats de cada corporació local. Nosaltres
feim una esmena perquè entenem que per llei s’hauria de
garantir aquest dret i seria afegir al final d’aquest segon
paràgraf de l’article 75 l’expressió “tots els grups tenen dret a
una dependència que compleixi els requisits de la legislació
laboral, segons el nombre de regidors que el conformin per tal
de poder desenvolupar la seva feina”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més intervencions? Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres proposam una
transacció, que també la té la Sra. Camps, on diríem “els
diversos grups polítics podran disposar, si ho permeten les
possibilitats funcionals de l’organització administrativa, d’un
despatx o local a la seu de l’entitat local per reunir-se de
manera independent. En tot cas, podran fer ús dels locals de la
corporació per celebrar reunions o sessions d’acord amb el
règim concret d’utilització que estableixi el seu president”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No s’accepta aquesta transacció
perquè entenem que aquest dret hauria de venir garantit per llei,
no obstant això miraríem de fer una contra transacció al plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No hi ha posicionaments. Passaríem doncs
a la votació de l’esmena.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7; 9; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a la votació de l’article 75.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9; 7; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 76 i a les denominacions del capítol 2 del títol V,
de la secció primera del capítol 2 del títol V i a l’article 77 no
s’hi manté cap esmena. 

Votació de l’article 76 i de les denominacions del capítol 2
del títol I, de la secció primera del capítol 2 del títol V i de
l’article 77, passaríem doncs a la votació.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena 4673/06 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, que postula l’addició d’una nova secció
dins el capítol 2 del títol V.

Per defensar-la té, la Sra. Mascaró, la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Defensada en els seus termes. Hi ha torns en contra? Sra.
Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres votarem en contra
perquè modifica la jerarquia normativa i pot contravenir i
confondre el sistema de fonts establert legalment com a regla
general a l’article 5 d’aquest projecte de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha rèpliques o contrarèpliques?

Passaríem doncs a la votació. Atès que no hi ha
transaccions votam les esmenes.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

7; 9; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam als articles 78, 79 i 80, on no es mantenen
esmenes. 

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

I l'article 77?

EL SR. LLETRAT:

Sí, hi ha un error, s'ha de votar el 77.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Passam a la votació del 77, que queda en el mateix
sentit.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9; 7; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 78, 79 i 80 no s’hi mantenen esmenes. I, per
tant, podríem passar a la seva votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 81, sí que es manté una esmena, la 4886, del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps, té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena 4886 es refereix a
l’article 81, no sé si he entès 88, però bé, és l’article 81.
L’esmena és la 4886. Correcte. 

Aquesta esmena demana que a les sessions del ple es
permeti l’accés als mitjans de comunicació i, quan existeixin
emissores municipals, de ràdio i televisions municipals, aquests
mitjans emetin aquestes sessions del ple en directe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat una
transacció on hi hauria un possible tercer punt dins aquest
article 81, que també l’hem feta arribar a la Sra. Camps, i, si
vol la llegeix, però és que és bastant llarga. Si vostè hi està
d’acord amb la transacció, que el president ha de dirigir i fer
respectar l’ordre d’aquesta, etc.?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta. No la podem acceptar tota,
completament, perquè el tema de la difusió auditiva o visual,
que posa aquí, del desenvolupament del ple, es deixa al criteri
particular del president, diu “si es considera convenient”,
nosaltres entenem que aquest dret s’hauria de garantir perquè
no és un dret només dels membres de la corporació, sinó de tots
els ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entén aquesta presidència que no s'accepta, que encara
s’han de posar d’acord. Per tant, si els pareix bé, primer
votarem l’esmena.

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

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per tant, passarem després a la votació de l’article 81.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9; 7; 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 82, 83 i 84 no s’hi han presentat esmenes. 

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

A l’article 85 s’hi manté l’esmena 4574, del PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Nosaltres només demanam substituir allà on
diu “poden” per “han de” quan parla d’incloure propostes dels
diferents grups a l’ordre del dia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres l’acceptam
parcialment, però creim que s’hauria de redactar..., nosaltres li
hem presentat també una transacció, no? No la té. Idò al punt
2 diríem després de "ple ordinari", "dites propostes o el seu
contingut no es podrà reiterar davant el plenari durant el
termini que resti de la legislatura vigent", i després seguir amb
el que ja hi ha ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Jo crec que això s’ha de pensar molt perquè és coartar la
possibilitat de qualsevol grup de presentar una proposta durant
quatre anys si la presenten la primera setmana, és a dir, l’equip
de govern també ho fa a vegades tornar dur un tema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que la reflexió és profunda, crec que és millor deixar-
ho per a un altre moment.

Doncs, passaríem a votar l’esmena.

Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passaríem a votar l’article 85.

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

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam als articles 86, 87 i 88, a la denominació de la
secció 2a del capítol 2 del títol V i als articles 89, 90 i 91, on
no es mantenen esmenes. 

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

A l’article 92 s’hi manté l’esmena 4735, que queda
defensada en els seus termes. Hi ha possibles transaccions, Sra.
Vinent? No.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No, nosaltres votarem en contra, tal com s’ha indicat a
l’esmena presentada a l’article 26, encara que la comunitat
autònoma té competència per regular les majories, no es
considera convenient la majoria absoluta perquè la majoria
simple és la regla general per a l’aprovació d’acords,
conformement amb la Llei de bases estatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

La meva informació deia que hi ha havia un acord de
transacció, i que s’havia de votar a favor, però... no consta de
moment, molt bé.

Doncs, vots a favor de l’esmena?

Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 6. Perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votarem l’article 92.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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9; 1; 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam als articles 93 i 94, a la denominació de la secció
3a del capítol 2 del títol V, als articles 95, 96, 97 i a la
denominació del capítol 3 del títol IV, on no s'han presentat
esmenes. 

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena 4887/06, del Grup Parlamentari
Socialista, que postula l’addició d’un nou article, que és el 97
bis dins el capítol 3 del títol V. Per defensar-la té la paraula la
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena queda
defensada amb els seus termes, és relativa a la potestat
normativa dels municipis i en aquest cas puc avançar que sí,
que acceptam la transacció proposada pel Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, s’accepta la transacció, i per tant s’entén aprovada
per assentiment. L’article també.

Passaríem, doncs, als articles 98, 99, 100 i 101, a la
denominació del capítol IV i del títol V, als articles 102, 103,
104, 105, a la denominació del capítol 5 del títol IV, als articles
106, 107, 108, a la denominació del capítol 6 del títol V i als
articles 108, 10, 11 i 12, a la denominació del capítol 7 del títol
V i als articles 113, 114 i 115 on no s'han presentat esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 116 sí que es mantenen esmenes, una del Grup
Esquerra Unida i Els Verds, la 5054, una del PSM, la 4677, i
una del Grup Socialista, la 4889.

Sr. Rosselló, té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. L’esmena es defensa en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, nosaltres demanam que dins els documents que poden
consultar els ciutadans s’inclogui també el pressupost vigent,
i tenim una transacció del Partit Popular que anunciï que
acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, l’esmena queda defensada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA.:

Entenc que hi ha l’acceptació d’una esmena, que és la del
PSM, a les altres no hi ha transacció. Si? 

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Era la mateixa transacció als dos grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

I la d’Esquerra Unida?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Perdó, perdó, presidenta. La d’Esquerra Unida no
l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, en aquest cas haurem de votar per separat, a
diferència del previst, les diferents esmenes. En primer lloc,
votaríem la d’Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

6, 9, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votaríem la del PSM i la del Grup Socialista, que com
estan transaccionades, s’entén que s’aproven per unanimitat?
Per unanimitat.

I ara passaríem a votar l’article 116.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 6, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 117 s’hi manté l’esmena 4890, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps, té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada en els seus
termes, aquí també es refereix a les emissions municipals de
ràdio i televisions municipals de les sessions de ple en directe.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sí, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenc també una transacció que
també vaig fer arribar a la Sra. Camps, sobre com queda
l’article 81.3.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Igual que en el cas anterior també es deixa a criteri únic i
exclusiu del president, del batle o de la batlessa i consideram
que no és correcte, per tant, no acceptam la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem que no hi ha transacció. 

Per tant, vots a favor de l’esmena? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passaríem, doncs, a la votació de l’article 117.

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

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 118 no s’han presentat esmenes. 

Per tant, vots a favor de l’article? Unanimitat.

A l’article 119 es mantenen les esmenes 5055, d’Esquerra
Unida i Els Verds, i 4891, del Grup Parlamentari Socialista. El
Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

És una esmena que pretén, quan parla dels registres
d’associacions, fa referència als registres d’associacions de la
comunitat autònoma i nosaltres proposam afegir “o dels
consells insulars”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres votarem en contra ja
que existeix un registre autonòmic d’associacions regulat
legalment que es veuria afectat per aquesta addició d’un
registre insular, crearia duplicitat de registres i d’obligacions de

registrar. No obstant això, es podria acordar fer una regulació
via reglamentària de com accedir al registre autonòmic
mitjançant les noves tecnologies per facilitar l’accés en igualtat
de condicions a Eivissa i a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha...? No. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista,  la
4891. Quan es refereix l’apartat primer de l’article 119 als dos
registres, tant el municipal com l’autonòmic, nosaltres volem
afegir que aquests dos registres tenen l’obligació de
coordinació entre ells als efectes de comunicar-se les
inscripcions que es produeixin als efectes d’evitar la inseguretat
jurídica que suposaria que estiguessin inscrits a un registre i a
l’altre no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votam en contra perquè
no s’ha d’imposar l’obligació de coordinar un registre
municipal amb un registre autonòmic ja que és una possibilitat,
no una imposició municipal. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha, doncs, acord, passaríem a votar les esmenes. Les
podem votar totes conjuntament?

Doncs, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em substitueix el president.

(El Sr. President del Parlament substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:
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A l’article 120, a la denominació del títol VI, al capítol 1
del títol VI, als articles 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 no
s’han presentat esmenes. 

Votació de l’article 120, i de les denominacions del títol VI,
del capítol 1 del títol VI, dels articles 121, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 i 29.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 130 es manté l’esmena RGE núm. 4892/06, del
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena té
la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’esmena queda defensada en els
seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies. Nosaltres hi votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de l’article 130.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

A la denominació del capítol 2 del títol VI, als articles 131,
132, 133, 134, 35, 36, 37, 38, 39, a la denominació del capítol
3 del títol VI, als articles 140, 41, 42, 43, 44, a les
denominacions del títol VII i del capítol 1 del títol VII i a
l’article 145 no s’hi han presentat esmenes. Votació. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 146 s’hi manté l’esmena RGE núm. 4893/06, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena també queda
defensada en els seus termes, demana la supressió de l’apartat
segon de l’article 146.

EL SR. PRESIDENT:

Més intervencions? Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres votarem en contra
perquè fa referència al compliment del projecte tècnic, a la
dotació pressupostària i a la competència per aprovar el
projecte i per contractar en relació amb l’article 88 de la Llei de
bases estatal i a la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de
l’administració pública.

EL SR. PRESIDENT.

Passam a votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de l’article 146.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Abstencions? Cap.

Als articles 147, 148, 149, 150, 151, 152, és necessari que
ho llegeixi?

EL SR. LLETRAT:

Sí, per al Diari de Sessions, queda al Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, bé. A la denominació del capítol 2 del títol VII, als
articles 155, 156, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
i 69, a la denominació del capítol 3 del títol VII, als articles
170 i 171, a les denominacions del títol VIII i del capítol 1 del
títol VIII, als articles 172, 73 i 74, a la denominació del capítol
2 del títol VIII, i a l’article 175 no es mantenen esmenes.

Votació. Unanimitat.

A l’article 176 es mantenen les esmenes RGE núm.
4681/06, del Grup Parlamentari PSM- Entesa Nacionalista, i
RGE núm. 4894/06, del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:
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Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra? Sra. Assumpta Vinent:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat també una
proposta de transacció conjunta a les dues esmenes, supòs que
també la tenen, sí?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

S’accepta.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

S’acceptaria, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, s’aproven per unanimitat les esmenes.

I ara votació de l’article 186. També.

Als articles 177, 178, 179, 180, 180 bis, 181, 182, a la
denominació del títol IX, als articles 183 i 184, a la
denominació del títol X, als articles 185, 186 i 187 no s’han
presentat esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 188 es mantenen les esmenes RGE núm.
4682/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i
RGE núm. 4895/06, del Grup Parlamentari Socialista.

Pel Grup Parlamentari PSM, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sra. President. Aquesta esmena demana
substituir “crear” per “determinar” aquí on surt a l’article.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat una
redacció de transacció, precisament per determinar la seva
pròpia plantilla de personal, etc.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Per part del PSM s’acceptaria.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista també perquè es
recull aquesta substitució de “determinar” per “crear”.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, queda aprovada per unanimitat. Com també la votació
de l’article 188, queda aprovat per unanimitat.

Als articles 189, 190 i 191 no s’han presentat esmenes. 

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

A l’article 192 es manté l’esmena RGE núm. 4683/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra? 

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Bé, nosaltres votarem en contra perquè la redacció de
l’article pretén incloure tots els casos de personal dels diferents
municipis tant dels petits com dels grossos.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de l’article 192.

Vots a favor? 9.

En contra? 6.

Als articles 193, 194, 195, 196, 197, i a la denominació del
títol XI no s’han presentat esmenes. Passam a votació.
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Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 198 s’hi mantenen les esmenes RGE núm.
5057/07, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
i RGE núm. 4896/06, del Grup Parlamentari Socialista.

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. És una esmena que presentam nosaltres,
ja la vàrem presentar al debat de l’Estatut d’Autonomia, que jo
havia entès que s’incorporaria a aquesta llei si no s’incorporava
a l’Estatut d’Autonomia. No sé com queda a aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquest article 198 fa referència a les
hisendes locals i a la suficiència financera i d’autonomia.
L’esmena que nosaltres presentam és bastant extensa i entenem
que la transacció de la qual ens va passar còpia el Grup
Parlamentari Popular no recull tots els punts de la nostra
esmena i per tant, deixaríem defensada en els seus termes
l’esmena i no acceptaríem la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat aquesta
transacció conjunta als dos grups parlamentaris. Per tant, no sé
si Esquerra Unida l’accepta, però si no l’accepta el Partit
Socialista votarem en contra.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

O sigui és la mateixa transacció per als tres grups.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Per a les dues esmenes que hi ha, per als dos grups.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Si no l’accepten els altres grups, no s’accepta. Home! És
millor aquest text que el que hi ha, el que passa és que no és
complet..., bé l’accept.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el Sr. Rosselló diu que sí, que l’accepta. 

Bé, feim votació separada. S’ha de votar la del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? Sí, transaccionada. Són 9, 10, 11.

Vots en contra? 4.

Ara votam la del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 6, no. 5, Sr. Rosselló? 5.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1, el Sr. Rosselló.

Votació de l’article 198.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 2.

A l’article 199 es mantenen les esmenes RGE núm.
4736/06, del Grup Parlamentari Mixt i RGE núm. 4684/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. 

Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha ningú, per tant, passam
a la RGE núm. 4684 del PSM. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

La retira la Sra. Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

La retiren. Per tant, passam a votar la del Mixt.

Vots a favor?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Nosaltres havíem presentat una transacció, però si no hi és...
la farem al ple.

EL SR. PRESIDENT:

El lletrat diu que es manté i que s’ha de votar.

EL SR. LLETRAT:

Millor que es voti.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 6.

Votació de l’article 199.
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Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

En contra, cap; abstencions, 6. D’acord?

(Se senten veus de fons)

A l’article 200 es mantenen les esmenes RGE núm. 4685 i
4686 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 4898
del Grup Parlamentari Socialista. 

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Amb aquestes esmenes demanam que si
es compensen els deutes pendents que s’hagin de fer des de la
comunitat a les entitats locals, també hi hagi la contrapartida,
si s’ha de pagar i la comunitat té deutes que es..., m’entén vostè
que és batle? Moltes gràcies, que hi hagi...

EL SR. PRESIDENT:

No he de votar jo...

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres teníem una transacció
que havíem presentat al PSM, a l’esmena 6868. Respecte a les
dues esmenes del PSOE votarem en contra, als dos nous
articles.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, la transacció a la 4686 l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò així, passam a votar ara l’esmena 4685 del PSM.

Vots a favor? No, la 4685. Ara votam la 4685, que es manté
viva, 4685.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

La 4686 s’accepta, per tant no es vota.

I ara passam a vota la 4898, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

I abstencions, cap.

Votació de l’article 200.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

I cap abstenció.

Es manté l’esmena RGE núm. 4899, del Grup Parlamentari
Socialista, que postula l’addició d’un nou article. Per defensar
aquesta esmena té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

És que jo em pensava que ja ho havíem dit. Ah! Idò
perdonin, no, nosaltres votam en contra d’aquesta addició
d’aquests dos nous articles.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

A l’article 201 es mantenen les esmenes RGE núm.
4737/06, del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 5058 i 59, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm.
4687, 88, 89, 90, 91 i 92, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i RGE núm. 4900, 901 i 902, del Grup
Parlamentari Socialista.

La del Grup Parlamenti Mixt no es defensa perquè no hi ha
cap persona del Grup Mixt, cap diputat.

Passam a la del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President, és una esmena que pretén marcar el
percentatge dels pressuposts i jo crec que estava pendent d’una
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transacció per veure entre tots. Per tant, segons quina sigui la
transacció hi estarem d’acord o no.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat 5
o 6 esmenes a aquest article amb la finalitat de millorar el
finançament als ajuntaments que pensam que són les
germanetes pobres de les administracions. El projecte de llei
proposa destinar un 0,23% dels pressuposts de la comunitat, i
nosaltres demanam que, als ajuntaments, demanam que aquest
0,23 es pugi fins a l’1%. 

Però demanam moltes més coses també sobre això, sé que
hi havia una esmena pendent, que no ens ha arribat i que ens
agradaria poder veure abans de decidir.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. En el mateix sentit, nosaltres
mantenim 3 esmenes a aquest article. Una d’aquestes sí
quedaria recollida a la transacció proposada, però les altres no.
Per tant, no l’acceptaríem.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres a aquesta esmena que
consideram..., consideram totes les esmenes que s’estudiaran -i
ja s’han estudiat o s’estan estudiant- i fins un cert punt,
nosaltres consideram que és un article molt important i que per
tant, ho deixaríem per a  aprovació i per acabar de rallar d'una
transacció que satisfaci a tots els grups. Per tant, ho deixarem
per al ple. Per tant ara, en principi, votarem en contra de totes
les esmenes presentades perquè estam estudiant una transacció
que en el moment oportú la consensuarem amb tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò així podem fer votació conjunta de totes les
esmenes.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 

I cap abstenció.

Votació de l’article 201.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

Es manté l’esmena RGE núm. 4903, del Grup Parlamentari
Socialista, que postula  l’addició d’un nou article, el 201 bis.
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquest article pretén crear un fons
que es diria Fons local de les Illes Balears, diferent del Fons de
cooperació. Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Votarem en contra perquè consideram que seria una
duplicitat de la finalitat del Fons de cooperació local.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació, idò.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

A l’article 202 es mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 4693 i 4694/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queden defensades en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Hi votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de l’article 202.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.
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Cap abstenció.

A l’article 203 es manté l’esmena RGE núm. 4695, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

També queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

La votaren en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació.

Vots a favor? 6.

En contra? 9.

Abstencions? Cap.

Votació de l’article 203.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

A l’article 204 es mantenen les esmenes RGE núm. 4696 i
97, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queden defensades en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Nosaltres les votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 6. 

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de l’article 204.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

A les disposicions addicionals primera, segona i tercera i a
les disposicions transitòries primera i segona no es mantenen
esmenes.

Votació de les disposicions addicionals primera, segona i
tercera i a les disposicions transitòries primera i segona.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 4904/06, del Grup
Parlamentari Socialista, que postula l’addició d’una nova
disposició transitòria, la tercera. La Sra. Camps té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena es feia per tal que
el municipi de Palma als efectes prevists en aquesta llei i
mentre no entràs en vigor la llei de capitalitat, mentre no fos
aprovada, aquest municipi participaria al Fons local de les Illes
Balears -que és aquest fons nou que es pretenia crear amb
l’esmena anteriorment defensada- i al Fons de cooperació local.
La transacció que ens proposa el Grup Parlamentari Popular sí
que permet aquesta participació al Fons de cooperació local,
però no a l’altre fons que es pretenia crear i per coherència amb
l’esmena anterior no acceptarem aquesta transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Si no accepten la transacció que se’ls havia proposat,
nosaltres votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

A la disposició derogatòria única es manté l’esmena RGE
núm. 4699/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 56 / 7 de novembre del 2006 825

 

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

La votam en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de la disposició derogatòria única. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

A les disposicions finals primera, primera bis i segona no es
mantenen esmenes.

Votació de les disposicions finals primera, primera bis i
segona.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’exposició de motius es manté l’esmena RGE núm.
4840/06, del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Els estalviaré llegir-los
l’exposició de motius en aquest moment, simplement he de dir
que aquesta esmena volia que constàs a aquesta exposició de
motius, entenem que és una llei prou important la del règim
local, que el municipi constitueix el nivell bàsic i essencial de
l’organització territorial de les Illes Balears, que permet fer més
efectiva la participació dels ciutadans a l’adopció de les
decisions públiques que els afecten més directament, així com
gestionar amb menor cost i major efectivitat les competències
locals. 

Per part del Grup Parlamentari Popular s’ha presentat una
transacció que seria afegir després de “nivell”, “el municipi
constitueix el nivell bàsic”, es proposa “el municipi constitueix
el nivell local bàsic”. En aquest cas, sí acceptaríem la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, s’aprova per unanimitat. Passam a la votació de
l’exposició de motius, també per unanimitat, m’imagín.

I, en conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei
RGE núm. 2962/06, municipal i de règim local de les Illes
Balears. 

Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament

del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de la
Cambra hauran de comunicar els vots particular i les esmenes
que, havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats
al dictamen, pretenguin defensar en el ple.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
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