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Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem
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la sessió. En primer lloc, demanaríem si hi ha substitucions.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí. Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Miquel Jerez.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Joana Lluïs Mascaró substitueix Eduard Riudavets.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Aina Salom substitueix Pilar Costa.

Formentera tenien per a cadascun d’ells el doble que els de
Mallorca i tres vegades més els de Menorca. Sempre hem
manifestat que les transferències de competències tenen sentit
i són importants, des del Consell de Mallorca pensam que el fet
d’estar més propers als ciutadans ajuda realment que les coses
funcionin millor, però també pensam que les transferències
s’han de transferir adequadament dotades, contràriament,
perquè es facin malament, no és necessari canviar d’òrgan
competent. Per tant, des del Consell de Mallorca vàrem
manifestar la no acceptació d’aquesta proposta i vàrem
presentar una esmena demanant 3 milions d’euros addicionals
per al Consell de Mallorca, i el que es faria amb aquesta
quantitat seria equilibrar allò que correspon a cada jove de la
nostra illa respecte dels de Menorca i Eivissa.

EL SR. RAMON I JUAN:
Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Celestí Alomar substitueix Antoni Diéguez.
LA SRA. PRESIDENTA:
No hi ha més substitucions.
Elaboració del Dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 4726/06, d'atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
en matèria de joventut i lleure.
Passarem al debat de l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a
dictaminar la Proposició de llei proposta d’atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

Es tracta, com he dit, d’una qüestió de justícia. És molt fàcil
poder comprovar-ho, és una qüestió de dividir els recursos que
es destinen a cada illa pel nombre de joves existents. Des del
Partit Popular es va optar per excloure Mallorca d’aquesta
transferència, no es va arribar a cap acord i, per tant, hem de
manifestar que des d’Unió Mallorquina es retiraran les esmenes
i ens abstendrem a totes les votacions, deixant clar que a la
votació final del dictamen de plenari tornarem a dir que aquesta
llei de transferències ha suposat un greuge i una clara
discriminació cap als joves de Mallorca.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Munar. ¿Turnos en contra, tocaría ahora?
Ahora que ya ha retirado todas las enmiendas,...
Sra. Munar, ¿ha retirado todas las enmiendas? ¿No?
LA SRA. MUNAR:

Es manté l’esmena de substitució de tot el text, la 6357 del
Grup Parlamentari Mixt. No la puc defensar, suposo, perquè
estic a la presidència. Puc baixar?

Això em diuen. De totes maneres és possible, com s’ha de
defensar al plenari si es retira tot? És possible? Doncs no es
retiren les esmenes. M’he equivocat a l’escrit, mantenim les
esmenes i ens abstendrem a les votacions.

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

Perquè si retiram les esmenes, com les podem defensar al
plenari?

EL SR. PRESIDENT:
Para defender la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra
la Sra. Munar.

EL SR. PRESIDENT:
Si no, no las puede mantener, claro, en el plenario.
LA SRA. MUNAR:

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. He de manifestar que en el Consell
de Mallorca es va rebutjar aquesta transferència perquè és
discriminatòria amb els joves de Mallorca. De fet, si dividíem
els recursos que es volien transferir entre la població jove de
cadascuna de les illes, el resultat era el següent: per als joves de
Menorca hi havia una quantitat de 38 euros per jove; en el cas
de les illes d’Eivissa i Formentera, per a cada un dels joves els
corresponia 25 euros; en canvi, en el cas de Mallorca, tan sols
corresponien 14 euros a cada jove.
Unió Mallorquina va pensar que era realment un fet molt
discriminatori perquè es tractava que els joves d’Eivissa i

Clar, era el que em pensava, però m’ho havien escrit
diferent.
EL SR. PRESIDENT:
Turnos en contra, entonces. Sr. Rubio, tiene la palabra.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies. He de dir les esmenes que nosaltres acceptam
d’Unió Mallorquina, no? Val, idò nosaltres acceptaríem la
6357, la 6358 i la 6361, aquestes tres.
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EL SR. PRESIDENT:
¿Queda claro, Sr. Letrado?
Pues si quiere continuar por las que no acepta y así hacemos
el turno en contra.
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Lamentam que no hagi pogut ser així i esperem que tal
vegada d’aquí al plenari, el Partit Popular tengui temps d’haver
reflexionat i pensam que ja que hi ha eleccions l’any que ve, els
joves de Mallorca, n’hi haurà molts que votaran i, per ventura,
ho podran tenir en consideració. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, el que passa és que jo no m’ho havia ordenat així i ara
no sé quines són les que no acceptam.

Gracias, Sra. Mascaró. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I SOLER:

EL SR. PRESIDENT:
Pues, como usted quiera.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Pero, ¿que iremos artículo por articulo, enmienda por
enmienda?

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també lamentam que no hi
hagi pogut haver un acord per part del Consell de Mallorca i
del Govern de les Illes. No obstant això, votarem a favor
d’aquestes esmenes perquè consideram que la discriminació
que ha quedat patent i palesa que Mallorca just tendria 14 euros
per a jove, front als 38 i 25 respectivament, per a Menorca i per
a Eivissa, ens pareix una injustícia, no? No obstant això,
votarem a favor d’aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
O sea, el guión está ahí, cada enmienda que se ha
presentado. La Sra. Munar lo ha hecho globalmente, las
enmiendas, tocaría las que no acepta el Grupo Parlamentario
Popular, en principio, en turno en contra.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Bueno, pues el resto, no.

Gracias, Sra. Salom. Por tanto, pasaríamos la enmienda
6357 a votación.
Sí, Sr. Rubio. Ésta está aceptada. Pues entonces vuelva otra
vez a la presidencia porque ya hemos acabado el debate y no va
ha haber más debate por parte de Unión Mallorquina ¿no? Sólo
votación. Ésta, ¿se entiende que está aceptada por todos los
grupos? Por asentimiento.

EL SR. PRESIDENT:
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
Muy bien. Pues, Sra. Munar, turno de réplica, si quiere.
LA SR. MUNAR I RIUTORT:
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
No és necessari. Simplement podem passar a la votació.
EL SR. PRESIDENT:
No, los demás grupos también si quieren pueden intervenir
previamente. Fijación de los grupos que no han intervenido,
¿algún grupo quiere intervenir? Sí, por parte del Grupo PSMEntesa Nacionalista, tiene la palabra su portavoz.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM lamentam que
no hi hagi hagut aquest acord entre el consell i el Govern, de fet
deu ser entre el govern del Consell de Mallorca i el Govern de
les Illes Balears, perquè a plenari no ens consta que hagi anat
a discussió aquest tema. Pensam que aquesta vegada té raó
Unió Mallorquina quan diu que les dotacions no són bones per
al Consell de Mallorca, per tant, per als joves de Mallorca
hauríem d’incrementar la dotació. El PSM ha fet una esmena,
més endavant, per incrementar la dotació i pensam que hauria
estat possible arribar a un acord de totes les forces perquè les
transferències en joventut fossin una realitat al Consell de
Mallorca, però fossin una realitat ben dotada perquè tenguessin
uns bons serveis i unes bones prestacions.

Aquest debat és tan complicat que tothom es vol
desentendre de la Presidència.
Molt bé, ha dit que acceptava la 6357, 6358 i la 6361. Es
poden entendre les dues aprovades per assentiment o volen
entrar en el seu debat? S’entenen aprovades per assentiment
totes, les tres.
Doncs, acceptades aquestes esmenes pel Partit Popular i
aprovades per assentiment, passaríem al títol de la proposició
de llei, on no es mantenen esmenes.
Votació de la denominació del títol de la proposició.
Vots a favor? Unanimitat.
Al preàmbul es manté l’esmena 6228 d’Esquerra Unida i
Els Verds, Sr. Miquel Ramon, la pot defensar si vol.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sra. Presidenta, si em permetés jo faria una defensa global
perquè aparentment queden moltes esmenes perquè en el tràmit
de ponència el grup majoritari va dir que no n’acceptaven cap,
però a la pràctica per esmenes coincidents amb altres grups
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estan quasi totes acceptades i tal vegada acceleraríem si jo
explicàs realment què és el que queda viu.
LA SRA. PRESIDENTA:
Jo crec que li agrairan tots els grups.
EL SR. RAMON I JUAN:
Molt bé, Sra. Presidenta. Si em permet fer una breu
consideració, jo voldria -i ho vaig dir al plenari- lamentar que
aquesta primera transferència als consells d’aquesta legislatura,
a finals de legislatura, ens arribi sense acord. Si és possible
d’aquí al plenari que hi hagués un acord de tal manera que
pogués ser la transferència a tots els consellers insulars, estaria
molt bé, però ho veig difícil perquè hauria d’haver vengut amb
un acord. Vull lamentar que es pugui produir el cas, una vegada
més, que unes transferències als consells insulars siguin
únicament per a dos dels consells insulars i un altre es quedi al
marge.
Totes les esmenes que presentàvem eren de caràcter tècnic,
perquè suposàvem ja que havíem parlat amb els diferents
portaveus i s’havia plantejat la impossibilitat que es veia
d’arribar a un acord, eren de caràcter tècnic perquè quedàs ben
escrit, que allà on deia transferències als consells insulars de
manera genèrica digués “als consells insulars de Menorca i al
d’Eivissa i Formentera” i alguna altra qüestió d’aquest tipus.
Quasi totes, quasi totes, malgrat que en ponència ja dic que
es va votar en contra de les esmenes que presentàvem, quasi
totes estan recollides. Per tant, jo no sé si val la pena fer una
defensa o, en tot cas, aquelles que encara no s’han recollit, però
que són de caràcter tècnic perquè a algun lloc fa falta, des del
nostre punt de vista, alguna especificació, suposant que quedi
amb “transferències a consells de Menorca, Eivissa i
Formentera” exclusivament, jo quasi... És que no sé si val la
pena votar-les perquè veig que hi ha hagut aquesta voluntat de
recollir la correcció tècnica de referir-se només a aquells
consells que reben les transferències i allà on encara falta
recollir-ho com, per exemple, al títol, m’imagín que això es pot
resoldre tècnicament també sense fer una votació específica
perquè al títol encara diu... Bé, entendre que són correccions
tècniques.
Per altra banda, el nostre grup també havia incorporat una
sèrie de temes, que venien ja com a suggeriments del Consell
Insular de Menorca, posterior a l’acord de la Comissió Mixta
Interinsular, posterior a aquest acord, hi havia uns
suggeriments. Veig que part d’aquests suggeriments que venien
del Consell de Menorca s’han recollit també. Per tant, no té
sentit mantenir aquestes esmenes i algun altre punt en el qual
no s’ha recollit la proposta que feia el Consell de Menorca, que
no era -des del meu punt de vista- molt transcendent, però
millorava -entenem- el redactat que hi havia, però tampoc, com
a grup, no tenim un especial interès a defensar-les.
Per tant, em trob amb una situació... jo crec que el que
queda de caràcter tècnic, si hi ha la voluntat entre tots de
resoldre que a tots els llocs en els quals hi ha referències als
consells insulars quedi ajustat al final al contingut de la llei no
faria falta que es votassin les esmenes que nosaltres presentam.

També em trob en la situació que no sé si mantenir-ne alguna
de cara al debat del ple, però jo crec que també en el debat del
ple, per fixació de posicions, hi hauria oportunitat de poder-ho
manifestar. El nostre únic interès és que hi hagi unes
transferències que voldríem que fossin assumides per tots els
consells i, si això no és possible, que es vagi amb acord als
altres consells i amb una redacció tècnica correcta, era l’únic
interès que teníem.
Jo voldria manifestar una altra cosa també. Hi ha una altra
incorrecció tècnica d’un cert calat no tant en la llei, sinó posant
aquesta llei en relació amb la Llei d’acompanyament. Si
s’aprovàs aquesta llei tal com està i la Llei d’acompanyament
tal com està el campament de Cala Jondal situat a la illa
d’Eivissa seria transferit al Consell de Formentera que es
crearia a continuació.
També he de manifestar una última consideració. Ja dic que
és l’última transferència que ve, per a nosaltres que vagi
endavant, encara que només sigui al final quasi per al Consell
de Menorca, perquè el Consell d’Eivissa i Formentera
desapareixerà a partir de l’any que ve, pròximament i no estan
previstes les transferències a Formentera i, fins i tot, posant en
relació aquesta llei amb la llei d’acompanyament les
instalAlacions que hi ha a Eivissa de Joventut quedarien
transferides al Consell de Formentera.
Per tant, la nostra voluntat, dic, és de correcció tècnica per
tal que hi pugui entrar un acord si fos possible de tots els
consells i, si no, dels que hi hagi. Dit això, no sé si val la pena
mantenir-ne de vives perquè, fins i tot, el problema de poder
parlar al ple crec que no el tenim, sobretot si hi ha la voluntat
que aquelles correccions que s’han de fer, allà on diu consells
insulars de manera genèrica, que encara en queda alguna, idò
s’especifica de quins consells insular... i si això es pot
considerar de caràcter tècnic, fetes aquestes consideracions, no
mantendríem les esmenes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. El Sr. Rubio té la paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sr. Presidenta. Jo li voldria contestar al Sr. Ramon
que a nosaltres ens agradat moltíssim poder arribar a un acord
amb els tres consells insulars. Aquesta era en principi la nostra
intenció, però hem de respectar la decisió insular de cada un
dels consells. Per tant, si al final el Consell Insular de Mallorca
ha considerat que no s’havia de sumar a aquesta Llei de
transferències, ho hem de respectar per lleialtat institucional i
per voluntat dels consells insulars. Si dic que en el Consell
Insular de Mallorca -Sr. Ramon, perquè vostè ha dit que estava
preocupat- li corresponien 600.000 euros més de les
competències de doblers que en aquests moments els tocaria
tal i com s’està gestionant des del Govern de les Illes Balears,
i li he de dir que clar, si hem de satisfer allò que ens demanava
el Consell Insular de Mallorca suposaria alterar les proporcions
que corresponien a Menorca i a Eivissa i Formentera, i quin
consell insular estaria disposat a perdre proporció? La Sra.
Barceló, la presidenta de Menorca estaria disposada a perdre
proporció? O el president d’Eivissa i Formentera? Sr. Ramon,
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a vostè li agradaria, que a Eivissa pel tema de doble i triple
insularitat perdés finançament, per a una altra illa?
Clar, Sr. Ramon, nosaltres hem tengut en compte una
qüestió com és la doble i la triple insularitat i, evidentment,
això té un cost addicional que nosaltres entenem que Mallorca
no ho consideri tot l’oportú que s’hauria de considerar, però
evidentment un govern ha de vetllar per a les illes menors. I és
el que s’ha fet.
Respecte del que vostè ha dit, Sr. Ramon, nosaltres hem
pres nota d’aquesta inquietud seva i, per tant, procediré a dir-li
les esmenes que li hem acceptat. El Partit Popular acceptarà les
esmenes 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, li proposam una
transacció a la 6231 -ara li diré quina-, també acceptarem les
6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241,
6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251,
6252, 6253; també li acceptarem les 6254, 6255, 6256, 6257;
també les 6268, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266,
6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6274, 6275, 6276; també
les 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283 i 6284. Feim
això per aconseguir un consens perquè consideram que
Esquerra Unida ha fet una feinada, quant a la revisió d’aquesta
llei i, per tant, li volem donar l’enhorabona a vostè i al seu
equip perquè, sincerament, ja dic, han fet una revisió
absolutament important.
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inconvenient no faria falta que votàssim aquestes que accepta
el Partit Popular que crec que, de fet, s’acceptaren, o es varen
introduir, els mateixos conceptes en ponència. Per tant, no té
sentit deixar-les vives i podrien quedar vives aquestes
transaccions quan les ofereixi el Grup Parlamentari Popular;
bé, m’és igual votar a favor, però és que votar a favor de coses
que ja estan incorporades a l’informe de ponència crec que no
té sentit, les podríem -si els altres grups no tenen inconvenientdonar per assumides.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem doncs a la votació d’aquelles que consten al
debat en aquests moments i exclouríem la 231 i la 259 perquè
pareix que han d’arribar a acords, que hi ha transaccions?
Doncs votem les altres d’Esquerra Unida.
A favor?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Les que he anunciat jo, Sra. Presidenta?
LA SRA. PRESIDENTA:
Les que vostè ha anunciat.

Li he de proposar dues transaccions, a la 6231 i a la 6259,
aquestes dues transaccions, si em permeten...bé jo deixaria el
tema de les transaccions per al final perquè com que hem
alterat el debat, clar, no ho duc per ordre, si li pareix votaríem
aquelles amb les quals estam a favor i, si un cas després
repassarem les transaccions que proposam.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Els pareix bé als altres grups?

Vots a favor, 14; abstencions, 1.

Doncs, crec que Esquerra Unida devia tenir més esmenes de
les que figuren al debat d’avui perquè ja estaven acceptades
amb anterioritat, és possible?
Aquí no hi són.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Nosaltres a ponència no en vàrem acceptar cap d’Esquerra
Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:
Canviaríem tot el debat si els pareix, a causa que ara venia
la votació del preàmbul, passaríem a les esmenes del PSM i del
PSOE i, una vegada votades totes les esmenes aniríem apartat
per apartat, preàmbul, capítols, i denominacions. Els pareix bé
així el canvi?
Doncs, té paraula la Sra. Mascaró, del PSM.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs, aquí, en el seguiment del debat, no hi són totes les
que vostè ens ha dit, nosaltres tenim la 6228, la 31, la 44, la 47,
la 48, la 51, la 52, la 56, la 58, la 59, la 60, la 61, la 62, la 63
i la 65.
Sí. El Sr. Ramon té la paraula.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sra. Presidenta. Aquí hi ha hagut una mica de confusió,
crec jo. Si li sembla bé i si els altres grups no tenen

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La majoria d’esmenes que
presentam també pens que algunes ja estan recollides a través
d’altres esmenes i són en base a precisions tècniques a les quals
va arribar el Govern i els altres consells, una vegada presentada
la llei al Parlament. Per tant, les donam per defensades, llevat
d’una que no venia del Consell de Menorca sinó que era del
PSM de Mallorca, la 6352, per la qual tenim una especial
estimació perquè és la que demana un increment de la dotació
de les transferències al Consell de Mallorca si s’arriben a fer.
Per tant, demanam això, coses bastant tècniques i més
doblers per als joves de Mallorca. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. RUBIO:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Rubio, té la paraula.

Li dic quines són les que jo tenc?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. He d’insistir i incidir
a la Sra. Mascaró en aquest argument quan demana més doblers
per als joves de Mallorca, clar nosaltres també ens agradaria,
però, en detriment de quina illa, Sra. Mascaró? De Menorca?
En detriment d’Eivissa? Expliqui-ho vostè als eivissencs o als
formenterencs o als menorquins que tenen més problemes per
la seva doble insularitat. Li vull recordar que nosaltres li vàrem
acceptar ja una sèrie d’esmenes en ponència i li volem dir que
nosaltres estam disposats a acceptar-li les esmenes 6344, 6345,
6346, li proposaríem una transacció -que si li pareix després la
podríem estudiar- a la 6347, li acceptaríem les 6348, 6349,
6350, i ja està.

Digui.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Nosaltres tenim acceptades, o sigui per acceptar a aquesta
comissió, les 6465, 6466, 6467 i 6472.
LA SRA. PRESIDENTA:
La 72 deu ser la que la Sra. Salom no té perquè deu haver
decaigut per acceptació d’altres esmenes.
Sra. Salom, té la paraula per defensar.

Gràcies, Sra Presidenta.
LA SRA. SALOM I SOLER:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rubio. Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Ja va bé, supòs que la transacció ja la deixarem per plenari,
però les altres eren aquelles que ja s’havien incorporat a través
d’altres grups. He de lamentar que cap a la més important, que
és la 6352, no es tengui gens de voluntat d’acceptació per part
del Partit Popular, que era la de l’increment de dotació cap al
Consell de Mallorca.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró.
Si els pareix bé, ara votaríem totes les esmenes del PSM
acceptades, que es poden considerar aprovades per assentiment.
Ens quedarien pendents la 6343 i la 6352 que no són
acceptades i, per tant, passam a votació.

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he d’agrair que de
les 12 esmenes que s’han presentat amb la intenció de millorar
aquest text de proposició de llei, de proposta d’atribucions de
competències als consells insulars en matèria de joventut i
lleure, que s’hagin acceptat la 6465, la 6466, la 6467, la 6472
i la 6473. Segons ens consta també estaven anteriorment la
6462, la 6463..., ah, sí, i aquí tenc la 6472, que ve d’enrere, no?
Per una altra banda l’esmena 6464, que fa referència a
l’article 1, proposa suprimir la darrera frase que limita l’abast
de la potestat reglamentària dels consells. Pensam que no té
sentit aquesta limitació, ja que amb la redacció del capítol 10
nosaltres consideram que queda prou clar.
Per una altra banda, en el capítol IX, sobre potestats,
l’esmena 6468 proposa suprimir l’apartat 1 de l’article 16, i en
aquest punt es pretén que el Govern es reservi algunes potestats
reglamentàries. Nosaltres pensam que això és contradictori amb
el fet que les competències s’atribueixen com a pròpies; el
Govern no pot reservar-se potestat sobre unes transferències
que són dels consells insulars.

Vots a favor?
Vots en contra? Són les que vostè no accepten.
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

També amb semblant argumentació proposam que l’esmena
6469, en el seu punt 3 del mateix article 16, el Govern es pot
atribuir la potestat de representar les Illes Balears en qualsevol
manifestació supracomunitària, però la representació en altres
instàncies ha de correspondre als consells insulars pel mateix
caràcter de competències pròpies. Per això proposam suprimir
la resta de paràgraf.

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstenció, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
I deixam la 6347 per a transacció.
Ara passaríem a les del Partit Socialista, que són les 6464,
6465, 6466, 6467, 6468, 6469 i 6473. El Sr. Rubio tal vegada
en tengui més ja que algunes havien estat acceptades amb
anterioritat. Estan acceptades perquè se n’han acceptat d’altres,
i aquestes han decaigut.

I l’esmena 6470, que va ser presentada en temps i forma
però que no figura al dossier legislatiu, és una esmena a
l’article 17.5 que diu substituir “la representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears davant el consorci de
la Red española de albergues juveniles, REAJ, que
s’instrumentarà prèvia consulta amb els consells insulars”, per
-nosaltres proposam- “la representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears davant el consorci de la Red
española de albergues juveniles, REAJ, amb la participació
dels consells insulars”, “amb la representació dels consells
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insulars”. Ens sembla més adequat parlar de participació que no
pas de consulta als consells insulars.
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LA SRA. PRESIDENTA:
I no n'hi ha cap de transaccionada, del Grup del PSOE.

Ara és que no ho record bé; la 6471 i la 6473 les han
acceptades? No, no. L’esmena 6471 es refereix al punt 8 de
l’article 17 i no al punt 10, ja que aquest punt és objecte de
l’esmena següent. En ella proposam afegir al final del punt que
tot allò que es refereixi a aquelles instalAlacions que
transcendeixin de l’àmbit dels interessos dels consells insulars
es facin des de la participació i l’acord de la conferència
sectorial de joventut. I a l’esmena 6473, que fa referència a
l’article 23 en relació al cost efectiu, proposam que donades les
característiques de l’illa de Mallorca aquest cost efectiu de la
transferència al Consell Insular de Mallorca s’hauria
d’incrementar en 3 milions d’euros.
Esperam que la comissió valori positivament aquestes
esmenes i es pugui realitzar efectivament l’atribució de les
competències en matèria de joventut i lleure als consells.
Gràcies.

(Conversa inaudible)
Només hi ha transaccions a la 6347, la 6231 i la 6259, les
dues últimes d’Esquerra Unida i l’altra del PSM?
Si els pareix bé deixam tot el tema de les esmenes resolt i
llavors anirem per títols i capítols.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. A la 6231 nosaltres proposaríem
eliminar “i les limitacions”; “l’exercici de la qual tindrà l’abast
que s’estableix en el capítol X”, i llevar “i les limitacions”.
Igualment seria la mateixa a la 6343 del PSM. I també la 6464
del Partit Socialista.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
No l’havíem dit, aquesta.
Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Rubio, té la paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
No l’havia dita?
Moltíssimes gràcies. Bé, he de dir que mantenim el nostre
suport a les esmenes que havíem esmentat, que havíem
comentat, i he de dir que en el tema de la potestat reglamentària
nosaltres no li podem donar suport; en primer lloc evidentment
el Consell de Mallorca va rebutjar aquesta transferència i per
tant la potestat reglamentària ha de quedar en mans del Govern
de les Illes Balears pel que seria l’illa de Mallorca. I també
aquesta reserva de la potestat reglamentària, en virtut del que
disposa el nostre Estatut d’Autonomia i en virtut d’aquesta
funció i aquesta tasca de coordinació que té suprainsular el
Govern de les Illes Balears, idò queda absolutament justificada.
Per tant no és possible llevar tota aquesta potestat perquè seria
anar en contra del mateix Estatut i seria llevar-li aquesta funció,
insistesc, de coordinació que té el Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

(Se senten algunes veus que diuen “no”)
Bé, però és igual, és el mateix, és la mateixa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs l’hem de retirar de les votades amb anterioritat, que
l’havíem votat com a no acceptada, i queda com a
transaccionada.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Llevar “i les limitacions”.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rubio. Més grups que vulguin intervenir?
Passaríem, doncs, a la votació. S’entén que estan acceptades
les 6465, 6466, 6467, també la 72, que ja havia decaigut. Per
tant es poden donar aprovades per assentiment, i passaríem a la
votació de les 6464, 6468, 6469 i 6473.
Vots a favor de l’esmenes?

6464 del PSOE. D’Esquerra Unida és la 6231, aquesta? I
del PSM?, 6343?
(Conversa inaudible)
Havien quedat per transaccionar: del PSM la 6347,
d’Esquerra Unida la 6231 i la 6259; i ara s’ha afegit per part
del Sr. Rubio la 6464, que no ens constava a la Mesa
transaccionada, sinó votada com que no s’acceptava.

Vots en contra?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Abstencions?

Però que és el mateix.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, 1.

Doncs en aquests moments en tenim quatre a transaccionar:
6347, 6464, 6231 i 6259.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
D’acord. A la 6259 nosaltres proposaríem “potestat
reglamentària en els termes i amb les limitacions fixades al
capítol X”, d’Esquerra Unida.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sra. Presidenta. Jo en aquest moment preferesc mantenir
vives aquestes dues esmenes perquè m’agradaria veure en
conjunt com queda tot això després del dictamen de la
comissió, i per tant les mantendria sense acceptar la transacció
en aquest moment.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, no s’accepta doncs la transacció. I passam a la
votació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Doncs queda pendent... La votam.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, (...).
LA SRA. PRESIDENTA:
Aquesta presidència entén que s’han votat totes les esmenes
i que, per tant, ara ens correspon votar en aquest cas el
preàmbul, i si saben el que han de votar...

Vots a favor de les propostes d’Esquerra Unida?
(Algunes rialles)
Vots en contra?
...tindrem molta sort tots.
I abstencions?
(Conversa inaudible)
EL SR. LLETRAT:
Pasamos a la votación del preàmbulo.
A favor, 5; en contra (...).
Vots a favor?
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra?
Es manté la d’Esquerra Unida tal com ha quedat.
Abstencions?
El PSOE, la 6464. Accepta la transacció?
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. SALOM I SOLER:
Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 6.
Sí, sí, Sra. Presidenta, acceptam la transacció.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
S’accepta la transacció i per tant es pot donar aprovada per
assentiment. I del PSM hi ha la 6347, que la Sra. Mascaró em
pareix que ha acceptat? No.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
No entendria que em fes aquesta transacció a la 6347 i no
la fes a la 6343, que diu exactament el mateix però a un altre
article. Per tant crec que també és millor que quedi per al
plenari i tenguem temps de mirar bé exactament com havia de
quedar. Gràcies.

Passam a la denominació del capítol 1, al qual no s’hi han
presentat esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam a la votació de l’article 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Sí, perdoni.

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta transacció a la qual ha fet vostè referència és la
6347? D’acord.

Passam..., a la votació de la denominació del capítol 2 i dels
articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, de la denominació del capítol 3, de
l’article 10 i de la denominació del capítol 4.
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Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 11 no hi ha esmenes; per tant podríem votar
l’article 11, i també la denominació del capítol 5, a la qual
tampoc no s’han presentat esmenes. Per tant es pot votar en
conjunt.
Vots a favor? Sí, un segon.
(Intervenció inaudible)

837

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, (...).
LA SRA. PRESIDENTA:
I passam a la votació de la denominació del capítol setè,
que no s’hi han presentat esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam ara a la votació de l’article 14, que s’hi manté una
esmena.

A l’article 11 sí que s’hi mantenen esmenes, em comenten.
Vots a favor?
Per tant vots a favor de l’article 11?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 1.
Vots a favor, 8; en contra, (...); abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
I passam..., no es pot anar tan ràpid, doncs. Passam a la
votació del capítol 5, al qual no s’hi han presentat esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
A l’article 12 sí que es mantenen esmenes, i passam a
votació l’article.

Passam ara a la votació de la denominació del capítol
número 8, que no s’hi han presentat esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam ara a la votació de l’article 15, que s’hi manté una
esmena.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. LLETRAT:
Abstencions?
Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, (...).
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 8; en contra, 5; abstencions, (...).
LA SRA. PRESIDENTA:
I passam a la votació de l’article... A la denominació del
capítol 6, a la qual no s’hi han presentat esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam ara a la votació de l’article 13, al qual sí que s’hi
han presentat esmenes.

A la denominació del capítol novè no s’ha presentat cap
esmena i passarem a la seva votació.
Vots a favor? Unanimitat.
Passam a la votació de l’article número 16, que sí que s’hi
mantenen esmenes.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. LLETRAT:
Abstencions?
Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 1.
EL SR. LLETRAT:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem ara a la votació de l’article 17, que s’hi mantenen
esmenes.
Vots a favor de l’article?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

cinquena, sisena, setena, vuitena i novena, no s’hi mantenen
esmenes. Per tant passaríem a la votació.
Vots a favor de la proposta? Unanimitat.
Ara hi ha una esmena que és com una addicional de la
novena disposició addicional. S’ha de votar, Sr. Lletrat, o no
importa?
(Intervenció inaudible)
Es pot incloure en el dictamen i per tant no s’ha de votar?
Per assentiment? Doncs per assentiment.

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam ara a la denominació del capítol número 10, que no
s’hi han presentat esmenes.

A les disposicions transitòries primera i segona, a la
disposició derogatòria única, a les disposicions finals primera,
segona i tercera, i als annexos I, II, III i IV, no s’hi mantenen
esmenes. Passarem, doncs, a la votació.
Vots a favor? Unanimitat.

Vots a favor? Unanimitat.
Passam a la votació de l’article número 18, que sí que s’hi
mantenen esmenes.

En conseqüència queda dictaminada la proposició de Llei
número 4726/06, proposta d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i Eivissa i Formentera en matèria
de joventut i lleure.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol número 11, als articles 19, 20
i 21, i a la denominació del capítol número 12, a l’article 22 i
a la denominació del capítol número 13 no s’han presentat
esmenes.
Per tant, vots a favor? Unanimitat.
A l’article 23 es mantenen les esmenes. Passem a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra, (...); abstencions, (...).
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol número 14, a l’article 24, a la
denominació del capítol número 14, als articles 25 i 26, a les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta,

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins de 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
particulars 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 temes a tractar s’aixeca la sessió.
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