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LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

Tot seguit passam al primer de l’ordre del dia, avui

consistent en el debat de les preguntes núm. 1055, 1056, 1057,

1058/05. Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,

Sr. Cristòfol Huguet.

I.1) Pregunta RGE núm. 1055/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a Pla director

d'economia social.

I.2) Pregunta RGE núm. 1056/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a continguts del Pla

director d'economia social.

Per formular la pregunta núm. 1055, relativa al Pla director

d’economia social, intervé el diputat Sr. Miquel Rosselló del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, autor de la

mateixa per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.

Presidenta, si li sembla, les dues primeres preguntes les

podríem fer en una, perquè la primera se contesta amb un sí o

un no i per tant, ja podríem entrar directament a la segona que

és la que el nostre grup té més interès de parlar.

No pensava ocupar tot el temps perquè crec que el tema se

defensa per si sol. O sigui, vivim en una comunitat..., dóna la

casualitat a més que per raons de...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, pregaria un poc de silenci. I quedam que

contestam la 1055 i 1056?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Pot continuar.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Deia que dóna la casualitat que avui per calendari

parlamentari, les coses són així, discutim d’aquest tema que se

va discutir en el plenari fa dos dies o tres. Per tant, no crec que

li puguem treure moltes novetats a la discussió d’avui en

relació a la del altre dia. Però bé, com que aquí toca ara discutir

aquest tema i sense cap dubte al nostre grup ens interessa tenir

el màxim d’informació sobre aquesta qüestió, aquestes serien

en primer lloc les preguntes que formularia al Sr. Conseller.

Tothom sap i va quedar palès en el debat del plenari de

l’altre dia, quina és la realitat de l’economia social a la nostra

comunitat en relació a altres comunitats de l’Estat. No només

del cooperativisme en concret, sinó si parlam de l’economia

social en general, economia social i solidària. Nosaltres

l’agruparíem amb tot el que representa el cooperativisme en

general, però molt especialment el cooperativisme de treball

associat, el que representen les SAL (Societats Anònimes

Laborals), el que representaria el cooperativisme agrari, a la

nostra comunitat hi ha federats entorn a l’organització

UCABAL i el que representa també una xarxa d’economia

solidària, nova de fa 7 o 8 anys, però que cada vegada té més

ressò també dins la nostra economia, com és la xarxa REAS, de

la qual estan sorgint iniciatives importants cada vegada més

connectant amb activitats noves existents en el nostre entorn

d’altres països, molt especialment França, Itàlia, molt

especialment Itàlia. Fins i tot, tot allò relacionat amb la banca

ètica que s’ha introduït també a la nostra societat i que només

fa 4 o 5 anys era una novetat absoluta. 

Tot això curiosament és contradictori amb l’economia

social a la nostra societat. Per una banda té poca arrel, són

poques, no abasta gran nombre de treballadors, ni mou gran

nombre de capital, però a la vegada arriba a molts de sectors,

és molt plural, a altres comunitats autònomes allà on té un pes

importantíssim l’economia social, se concentra fonamentalment

en cooperativisme. Per exemple i sense anar més enfora una

comunitat autònoma tan important com la catalana que té un

pes importantíssim de l’economia social, no existeix encara el

fenomen de la banca ètica, per posar un exemple i a les nostres

illes, que estam parlant d’una cosa tan petita, ja existeix aquest

fenomen. Bé, tot això fa veure que seria una preocupació

important de l’administració dedicar-hi esforços, temps,

persones, medis a la promoció, l’impuls, la creació, l’ajuda, la

consolidació d’aquest sector de la nostra economia. I sense

voler entrar en polèmiques que no corresponen a aquest debat

i que ens durien molt enfora, si a la vegada som molts en

aquesta comunitat que pensen que s’han d’introduir retocs, per

dir-ho d’una forma suau, en el nostre model econòmic,

l’economia social podria jugar un paper important en aquests

retocs, en aquests canvis que s’han d’introduir en el nostre

model econòmic.

I bé dit tot això, m’agradaria saber quan preveu el Govern

que serà aprovat el Pla director d’economia social de les illes

i quins serien els continguts més importants que aquest pla

contindria?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li toca contestar, quan vulgui Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes).

Moltes gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats,

bones tardes a tots. Primer tal vegada i a to amb la manifestació
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feta pel Sr. Diputat respecte d’uns aspectes de l’economia que

jo entenc que ha volgut expressar com a aquells més pròxims

a allò que avui en dia coneixem com la responsabilitat

corporativa, responsabilitat social corporativa, o responsabilitat

social empresarial, m’és igual el to. Jo crec que com a objectiu

dins d’allò que és l’activitat econòmica, aquest concepte és que

ha de regir d’alguna manera les polítiques institucionals.

Estic convençut que en les seves paraules el que hi ha és

l’expressió que no s’ha de mirar tant el benefici especulatiu

pròxim immediat d’una activitat econòmica productiva, sinó

que se mirin tots aquells aspectes de benefici, beneficiosos, de

bondat que la implantació de l’activitat econòmica, sigui la que

sigui, té per a una regió, per a una comunitat i per als seus

habitants, per al seu entorn inclòs. És allò que els sistemes més

avançats denominen açò, responsabilitat social corporativa o

econòmica de la societat. I dins d’aquest concepte jo

compartesc, en gran manera, allò que entenc que ha volgut

expressar el portaveu d’Esquerra Unida. 

I per tant, he de dir tot d’una en relació a la primera de les

preguntes, quan estarà aprovat el Pla director, que la primera

redacció del Pla director és del 2001, però que no s’ha arribat

a materialitzar. Se va aprovar la llei i després varen passar els

anys i no s’ha arribat a fer una planificació exacte de les

accions, els pressuposts i les actuacions. En aquest moment i

dins d’aquesta filosofia que he parlat de responsabilitat social

corporativa i també d’intentar visualitzar d’una manera pràctica

quina és la realitat de l’economia social, laboral, el que li

vulgui dir, de les cooperatives i de les societats laborals de

l’economia social, quina és la realitat a les illes i quina són les

expectatives i també quina és l’evolució en la incorporació

d’aquests aspectes de responsabilitat social dins les societats

normals, siguin anònimes, siguin limitades o siguin d’altre

tipus. Açò serà el que ens dirà exactament quines són les pautes

de comportament institucional i si els recursos, tal com ara els

invertim i els destinam, són els adequats per allò que necessita

la nostra comunitat.

Vaig dir a la interpelAlació de dimarts passat en el ple, que

és una llàstima que tan aquella interpelAlació com aquestes

qüestions no les poguéssim tractar tal vegada d’aquí 2 o 3

setmanes, que és quan ja tindré els resultats d’aquesta feina que

ara es du a terme, perquè segurament aquest coneixement, o

aquesta informació, com en totes les coses la informació és

bàsica i elemental, ens permetria a tots prendre decisions més

adequades, més justes. Per tant, no li podré contestar Sr.

Diputat quan i donar-li una data exacte. Sí li puc dir però la

previsió del pla de feina. Jo crec que aquest mes d’abril

disposaré d’aquesta informació molt actualitzada i sabrem,

perquè també durant aquest mes encara està vigent el termini

perquè les cooperatives actuals puguin adaptar els seus estatuts

a la llei. Per tant, quedaran excloses i dissoltes de ple dret

aquelles altres que no ho hagin fet dins el termini, d’acord amb

la voluntat parlamentària expressada a les disposicions

addicionals de la llei.

Sabent idò quines són les cooperatives a les Illes Balears,

sabent a quins àmbits, tan econòmics com socials, tenen

incidència, sabent quin és el camí de futur que volem plasmar,

serà el moment que han de desenvolupar el decret que regularà

el registre i els decrets que regularan el desenvolupament de la

llei, com la planificació de l’execució de les disponibilitats

pressupostàries. Per tant, i amb açò contest quin serà el seu

contingut, on s’ha de fer, qui ho ha de fer, com s’ha de fer. Açò

són les previsions i jo confiï que en arribar l’estiu tindrem molt

avançada tota aquesta feina. Ja els vaig dir que per exemple el

Decret de registre ja està al Consell Consultiu. Per tant, encara

que després s’hagués de retocar alguna cosa està avançada la

tramitació. I la planificació serà ajustar la documentació que

tenim, d’acord amb les dades significatives que tinguem

d’aquests estudis que s’estan elaborant. M’agradaria ser més

precís perquè quan un demana quan, demana una data tal

vegada, però jo confiï que amb les respostes que els don

senyores i senyors diputats, vostès es puguin fer càrrec amb

exactitud de què hi estam fent feina i de què la previsió és que

en un termini d’uns mesos aquest desenvolupament, tan de la

llei, com la planificació del Pla director es pugui veure, sinó

aprovat, com a mínim realitzat, executat i per tant, després

només sigui tramitació d’aprovació definitiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en torn de

rèplica el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

A mi me pareix molt bé que vostès facin un estudi ara per

analitzar més profundament com afrontar aquesta tasca, a més

m’alegra sentir de boca d’un representant del Govern que és

molt important fer un estudi abans de decidir quines polítiques

fer, després de tot el que vàrem sentir en el discurs

d’investidura del Sr. Matas sobre els estudis i la inoperància

dels mateixos.

Però bé, jo tenc molta paciència. Per tant, jo el que faré serà

tornar demanar aquesta qüestió el mes de novembre, desembre

i en tornarem parlar. Jo vull recordar senzillament, no per afany

de fer polèmica, però vull recordar, és la meva tasca de control

del Govern, que el Sr. Conseller de Treball que el va precedir

a la seva compareixença inicial quan va ser nomenat conseller,

una de les tasques que va plantejar que posaria en marxa seria

la redacció del nou Pla director de l’economia social, que el

mes d’abril del 2004, vist que no s’havia posat en marxa, crec

que era unes setmanes abans de què vostè fos nomenat

conseller, a una interpelAlació meva al conseller de Treball se

va aprovar una moció als 15 dies per unanimitat del ple, allà on

en el punt tercer se deia que se posaria en marxa, que se faria

un nou Pla director d’economia social i va ser aprovat per

unanimitat. I ara vostè me diu que d’aquí tres setmanes tendran

les condicions per començar. Bé, si són d’aquí tres setmanes

fantàstic, ja en tornarem parlar. Però senzillament Sr.

Conseller, no se descuidi perquè d’aquí tres setmanes estarem

a l’equador de la legislatura i jo li puc assegurar que el temps

passa molt ràpid quan s’està al Govern. Per tant, si se descuida

haurem passat els 4 anys i encara seguirem parlant del mateix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Rosselló. En torn de contrarèplica el Sr.

Conseller té la paraula per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes).

Moltes gràcies. El Sr. Rosselló sap bé que una cosa és

parlar de només fer estudis i l’altra de la necessitat o no

necessitat de prèviament executar tenir la informació i tenir els

estudis. És obvi de què el Sr. President parlava d’una qüestió

i aquí jo en parlava d’una altra, que efectivament totes dues

se’n diuen estudis, però no parlàvem, ni d’enfora, del mateix.

La paciència estic segur que sí que l’ha tinguda i la va tenir

Sr. Rosselló perquè vostè sap que aquest document se va

redactar i va estar a punt el 2001 i a la meitat del 2003, quan

vostès varen deixar el Govern, no l’havien posat en marxa al

document, vostès ho saben. El 2004, jo arrib a finals de maig

i me planteig posar en marxa açò, el Decret de registre,

etcètera, però me sembla que a la vista de què només sabrem

quines cooperatives queden vives i vigents en el moment d’ara,

en el mes d’abril del 2005, és oportú esperar, saber quines són

aquestes empreses que realment tenen vida i per tant, tenen

activitat i és a partir d’aquest coneixement que podrem

desenvolupar, tan la llei, com els reglaments, com el Pla

director. Aquesta és l’única explicació i crec que no només és

coherent, sinó congruent amb el manament legal de la llei.

I moltes gràcies per donar-nos en qualsevol cas aquest

marge de confiança per poder desenvolupar aquestes tasques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1057/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a desenvolupament

de la Llei de cooperatives.

Per formular la pregunta RGE núm. 1057, relativa a

desenvolupament de la Llei de cooperatives intervé el diputat

Sr. Miquel Rosselló, autor de la mateixa, per un temps de 10

minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Aquest tema és el que vàrem veure a la interpelAlació de

l’altre dia. Per tant, no cal aprofundir gaire. Aprofitaré el meu

torn per recordar que el Pla director d’economia social a la

legislatura passada se va aprovar el 2001 i se va aplicar fins el

2003, hi va haver dues avaluacions del mateix. Li puc presentar

en la propera trobada el resultat de les dues avaluacions.

Evidentment ja no és actual, clar, perquè va canviant la realitat

social a mesura que passa el temps.

La Llei de cooperatives és la que se va aprovar en el darrer

moment i pràcticament no hi va temps d’aplicar-la. Segons

aquesta llei, al cap d’un any s’havia de tenir el reglament fet i

al cap d’un any se complia..., concretament el 14 de març del

2004. Ara ja estam en el març del 2005 i sembla que està a punt

de sortir el reglament, bé un any de retard, ja el tendrem.

Però hi ha una altra article d’aquesta llei que sí m’interessa

moltíssim saber, perquè a mi no me va quedar clar a la

interpelAlació de l’altre dia de quina era la posició del conseller.

O millor dit, me va quedar clar que no semblava molt

entusiasmat amb la idea i m’agradaria que avui quedés

rotundament clar si pensa complir la disposició addicional

setena, és a dir, la creació d’un òrgan assessor i consultiu, o no

la pensa complir. També passen els terminis, però bé,

l’important és si se pensa complir o no se pensa complir, en

aquest me permetrà Sr. Conseller, sense estudis ni res.

Senzillament aquí hi ha una llei, si se pensa complir o no se

pensa complir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per un

temps també de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes).

Moltes gràcies. Bé, aquest és el text del reglament, crec que

el vaig mostrar també en el plenari. Efectivament la tramitació

està pràcticament conclosa, l’únic que no seria en aquest cas

tampoc coherent, seria aprovar-lo i publicar-lo sense veure la

realitat de quines són el nombre de cooperatives i el tipus de

cooperativa amb el fi, ja que feim una legislació autonòmica

perquè si no ens regiríem per l’estatal i el que volem és una de

més específica, més adaptada i adequada a la realitat

econòmica-social de les Illes Balears, idò per aquesta lògica és

congruent esperar que tinguem conclòs aquest mes els estudis

i el coneixement de les entitats que queden vives dins el

cooperativisme.

Respecte l’òrgan consultiu. Un òrgan consultiu pot ser o no

pot ser específic, un òrgan consultiu és un instrument allà on

l’administració compta amb possibilitats d’assessorament,

d’informació, de suggeriments, etcètera, per a aquelles

matèries. Si vostè me demana si serà específic, només per a

l’economia social, jo en aquest moment no ho sé. Si

efectivament el volum i l’entitat d’aquest tipus d’empresa és tal

que requereixi un òrgan específic, li diré que sí. Però vostè ha

estat conseller de Treball, ni tan sols en els òrgans específics

deu la distinció de les persones que hi assisteixen. Normalment

en el Consell de Formació, en el Comitè del SOIB (Servei

d’Ocupació de les Illes Balears), en el Consell de Salut

Laboral, veu les mateixes cares quan se tracta de patronals,

quan se tracta de sindicats. Les mateixes que també solen

acudir a la Mesa del Diàleg Social. La pregunta és fàcil després

de constatar aquesta realitat, hem de fer més òrgans o basta

instrumentar que aquestes mateixes persones que acuden a tots

aquests òrgans tenguin l’oportunitat de tractar i de fer efectiu

aquest assessorament, aquesta consultaria, aquesta informació

etcètera amb un òrgan més comú? 

Per tant, la resposta del manament legal, d’una manera

rotunda com vostè ‘ha demanat, li dic que sí, òrgan consultiu

d’assessorament sí. El que passa és que no li vull assegurar en

aquest moment que sigui específic només per a aquestes entitats

o empreses d’economia social perquè sí que hem d’analitzar si
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podem economitzar burocràcia instrumental i aconseguir

igualment l’eficàcia que persegueix la llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Rosselló per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Jo crec que de vegades confonem els termes, o jo no m’acab

d’aclarir molt. Precisament a la Mesa del Diàleg Social, en els

òrgans de participació establerts legalment a nivell estatal que

són aquests, segons la meva opinió per una normativa estatal

excessivament rígida, però aquesta és la realitat, qui realment

forma part són el que normalment s’anomena els agents socials

més representatius. I dins aquests difícilment hi ha la Unió de

Cooperatives, la Unió de Cooperatives Agràries, l’AELIB,

REAS, etcètera, que són els òrgans més representatius de

l’economia social. 

Jo crec, evidentment és un criteri particular, primer que la

llei fa referència a això perquè parla de cooperatives, perquè

estam parlant d’una llei de cooperatives, no d’una llei de

representació, o que se doni representació consultiva als

sindicats, patronals, o altres organitzacions, sinó que se doni

representació. El Govern de les illes ha de crear un òrgan de

caràcter consultiu i de participació, colAlaboració i coordinació

entre el moviment cooperatiu i l’administració pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. Per tant, això no és ni

la Mesa del Diàleg Social, ni és el Consell de Salut Laboral, ni

és el Consell del SOIB. Això és una altra cosa.

Jo comprenc que vostès això dels òrgans de participació no

els agraden massa, però això cadascú té la filosofia que té. Jo

crec que precisament quan més dèbil és el sector, quan més

problemes hi ha, quan més dificultat tenim, més necessari és

comptar l’opinió dels assistents per..., fins i tot per fer

conjuntament les polítiques, perquè són moltes les idees que

poden tenir la gent que se mou en aquest sector i que nosaltres

ni tan sols tenim i que ells podrien aportar. Jo crec que és

absolutament imprescindible i necessari. Això no vol dir que jo

no fos partidari que després les organitzacions cooperatives, o

les organitzacions representatives de l’economia social no

poguessin participar en la Mesa del Diàleg Social. Aquí ja

veuríem què dirien altres, com vostè i jo sabem, probablement

els problemes en aquest cas no el tendríem ni vostè ni jo, els

tendrien altres. Però mentre a aquests llocs no hi poden assistir,

almanco creem els òrgans que diu la llei i facem que puguin

participar aquests també, ja que no poden participar a la taula

principal, que almanco se’n faci una per a ells, perquè si no se

queda sense òrgan de participació.

I bé, en línies generals és allò que ja havíem parlat, després

també..., però vist com s’ha situat el debat, repetesc, en

tornarem parlar a finals d’any o a principis de l’any que ve

perquè aquesta llei no està feta exclusivament per això, ni està

feta per tenir una Llei de cooperatives, està feta per impulsar el

cooperativisme en concret i després hauríem de discutir això

com se fa i com se realitza. Però ja en tornarem parlar més

endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

l’Hble. Conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes).

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rosselló, miri si ens

agrada als del PP participar que som 31 en el Parlament, els

que més som, miri si ens agrada i més que voldríem ser...

(Rialles)

Açò perquè quedi clar que sí ens agrada ser-hi i participar

al màxim Sr. Rosselló. I a part dels òrgans de consultaria de la

disposició addicional setena, jo crec que efectivament el

moviment cooperatiu ha de tenir participació, però em sembla

que segurament han d’encaixar amb altres. És a dir, no hi ha

una entitat numèrica i ocupacional tan ample per crear-ne un de

cooperatives, un d’empreses laborals, un de treball en suport.

És a dir, jo crec que ho hem d’agafar i ho hem d’encaixar dins

un ens molt més ample, que se visualitzi l’economia d’una

manera global de les Illes Balears i aquest que forma part d’un

dels aspectes d’aquesta economia ha de tenir veu. Però no una

estructura estanca i només per a ells perquè açò tindria, en el

meu entendre, poc sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1058/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a empreses

d'inserció social.

Per formular la pregunta RGE núm. 1058, relativa a

empreses d’inserció social intervé el diputat Sr. Miquel

Rosselló, autor de la mateixa per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bé, la pregunta queda clara en els termes que està feta. Com

tothom sap se va aprovar un decret d’empreses d’inserció

laboral fa dos anys i busques, hi ha un cert buit legislatiu a

nivell estatal sobre aquest tema. És un problema seriós, la que

gent que treballa en empreses d’aquestes característiques sap

les dificultats que té, és pràcticament impossible fer funcionar

empreses d’inserció laboral si han de funcionar amb la

legislació laboral vigent i concreta. Tothom sap què signifiquen

experiències com Deixalles, o moltes altres experiències allà on

s’està fent una feina per reciclar dins la vida social i laboral

persones que pateixen la drogaaddicció, o que pateixen el

desarrelament social, etcètera.

Si obligam que aquestes empreses tenguin la rigidesa de la

legislació laboral de les altres, és impossible la competència a

la pràctica, és impossible que visquin i que sobrevisquin. I a la
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vegada si no tenen tot un seguit d’incentius, d’ajudes que per

una altra banda juguen un paper decisiu a l’hora de combatre

l’atur, no l’atur en general, hem de ser clars, però sí l’atur de

llarga durada, l’atur que té més difícil solució. A un municipi

petit hi haurà més o manco aturats, segons la temporada i

segons una sèrie de coses i després hi haurà aquestes 5, 10, 15

persones que ja és molt difícil trobar una solució per a la via

normal de les polítiques actives i que tal vegada a través d’una

entitat tipus Deixalles o a través d’una altra tipus de coses es

pot solucionar el problema. A més, a una comunitat autònoma

on el grau d’atur no és molt alt, el Sr. Conseller ho sap

perfectament, ni ara ni abans aquí ha estat mai molt alt el nivell

d’atur, el que ens ha de preocupar és aquest atur de llarga

durada que té difícil solució pel camí de..., en fi i parlant clar,

no enviaràs a fer cursets de formació a determinades persones,

no faran segons quines coses. I aquestes empreses requerien

unes ajudes, un suport de l’administració que aquest decret

estableix i a mi el que m’agradaria és tenir informació de

durant aquests dos anys quines han estat les actuacions més

importants desenvolupades per la seva conselleria en aquest

àmbit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per

un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes).

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé faré

referència a allò que ha dit vostè del pla de l’economia social

del 2001. La previsió econòmica eren més de 1.000 milions de

pessetes i és difícil que es puguin sumar a les actuacions fetes

ni a la meitat. 

I açò per què ho dic? Jo li ho diré: miri, el decret

efectivament es va aprovar..., jo crec que es devia aprovar un

poc de veres i corrent a finals de juny, exactament el dia de

Sant Joan de l’any 2003, 24 de juny del 2003, i al seu article

14, bé, per als que no són molt entesos en aquest tipus de

legislació vull explicar que són ajuts per a aquelles persones

amb risc d’exclusió dels qual està molt ben desenvolupat el que

són ajudes per a discapacitats, i la resta de persones amb risc

d’exclusió que no són discapacitats serien els beneficiaris

d’aquest decret. Bé, els ajuts estan recollits a l’article 14 i, bé,

de manera específica parla de línies per a anàlisis i plans de

viabilitat prevists per creació d’iniciatives empresarials

d’inserció, per constituir i mantenir iniciatives empresarials

d’inserció, per assistència tècnica a aquestes iniciatives i per

incorporar definitivament treballadors que ocupin plaça

d’inserció a l’autoocupació o a l’ocupació salarial ordinària.

Aquestes són bàsicament les línies.

Jo també vull recordar que a pesar que el decret es va

aprovar fa falta una ordre de bases, és a dir, la Llei de

subvencions, que segurament alguns d’aquí, si no tots, deuen

conèixer, preveu que si no hi ha una ordre de bases no es poden

aplicar subvencions i per tant, bé, els puc dir que l’ordre de

bases d’aquest decret està en el Consell Consultiu, però no

s’havia desenvolupat abans ni ara. I per una altra banda açò no

significa que no s’hagin atès les necessitats en açò; el que sí

falta és crear quines són les normes, bé, assenyalar com es

podran declarar aquestes empreses i per tant com podran estar

en el catàleg o al registre d’aquest tipus d’empreses, i després

es podran fer les (...).

No obstant açò sí que vull recordar que les ajudes que hem

mantingut l’any passat i enguany són de l’ordre d’assistència

tècnica, consolidació, creació, tant general com una línia de

creació específica per a joves de menys de 30 anys, foment,

ensenyança i inversions, més noves tecnologies, incorporació

en el cas de cooperatives de nous socis, o subsistència, perquè

també podrien ser de tipus cooperativista aquest tipus

d’empreses. Amb açò vull dir que no necessàriament hi ha una

discriminació quan es tracti d’activitats d’aquest tipus, encara

que no estiguin denominades i registrades per un decret.

Òbviament si se creen activitats empresarials dirigides a

aquestes finalitats i a aquests objectius, troben dins les línies de

subvencions de les conselleries per les línies més genèriques i

no tan específiques com aquest decret preveu, línies d’ajuts

amb els aspectes fins i tot més amplis que els que preveu el

mateix decret.

I quant a quanties, idò miri, els recursos estatals, ho diré pel

fons de procedència, hi ha 172.672 euros; per autonòmics i

cofinançats amb el fons social europeu 269.835; i autonòmics

purament, 150.000; és a dir, aproximadament 600.000 euros, és

a dir, 100 milions de pessetes, que permeten acudir a

subvencionar i a crear ajudes i a concedir ajudes a aquest tipus

d’activitat.

Concretant, i com a conclusió, no hi ha la determinació

específica, que és el que el Sr. Rosselló em demana, però sí que

hi ha una legislació i unes línies i una regulació més genèrica,

que no exclou sinó tot el contrari, també inclou i comprèn línies

d’actuació empresarials com les que marca aquesta activitat

social.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el diputat Sr. Rosselló per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument perquè la resposta ha estat molt clara i molt

rotunda: es fan les línies d’actuació que sempre s’han fet i es

continuen fent, lògicament, però manca aquest bot qualitatiu

que suposava el decret i el desenvolupament d’aquest decret

perquè això significava, significa i significava un bot qualitatiu

en la concessió d’aquest tipus de treball.

Em pareix interessant que l’ordre de bases ja estigui en el

Consell Consultiu. Una vegada que surti l’ordre de bases això

serà una empenta més en aquesta direcció però, bé, en línies

generals lògicament consider que ja m’agradaria a mi que, en

fi, un quilòmetre d’autopistes ens donàs exemple per córrer en

aquests temes, no?, perquè vaja, la velocitat per desenvolupar

l’economia social comparada amb la velocitat per desenvolupar

autopistes no té color.
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Rosselló, jo li he

d’acceptar que és lògic que vostès estan aquí com a oposició

per fer crítica al Govern i que vostè la fa i tal, però m’ha de

reconèixer que amb poc fonament. Miri, una de les línies en

què actuam en aquest moment a Madrid és que aquelles ordres

(...) de suport de polítiques actives per a l’ocupació les puguem

manejar des de les autonomies, és a dir, que en lloc de dir-nos

10 per a açò, 10 per a açò, 10 per a açò i 10 per a açò, que a

final d’any no és la demana, ni són les necessitats, ni les

concessions 10, 10, 10, sinó 12, 6, 4, 3, pugui ser de tal manera

transvasat d’una línia a l’altra i gestionar per l’autonomia en

funció de la realitat social, econòmica i real del territori, i que

per tant arribem a gestionar d’una manera més eficient els

recursos.

El que nosaltres feim ara és, dins una bossa comuna,

gestionar i atendre tota aquesta activitat. El que vostè demana,

el que van planificar el 2003 és fer departamentets, i açò... -sí,

Sr. Rosselló- i açò pot ser molt interessant des del punt de vista

de dir que garantim que per a aquest segment de la societat o

empresarial hi ha garantides unes ajudes i que només són per a

ells. I és interessant, jo no li neg que açò no sigui interessant,

però té de contrapartida l’inconvenient que potser sobren

doblers aquí perquè no hi ha tanta demanda, i falten a un altre

lloc. Per tant aquestes coses sí que les farem, però intentarem

que al mateix temps siguin transvasables perquè l’eficiència en

la gestió i l’atorgament de subvencions, i per tant aprofitament

dels recursos, sigui la major possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Com que s’han acabat les preguntes agrairíem la presència

del conseller.

II. Elaboració del dictamen de la Proposició de Llei

RGE núm. 4232/04, de drogodependències a les Illes

Balears.

I passaríem a continuació al segon i darrer punt de l’ordre

del dia d’avui, consistent a dictaminar el projecte de llei RGE

núm. 4232/05, sobre drogodependències i altres addiccions a

les Illes Balears. 

Aquesta presidència informa que disposarem de 5 minuts

per al debat complert de les esmenes, llevat d’aquells debats

que inclouen una sèrie d’esmenes conjuntes, que aquesta

presidència permetrà unes intervencions majors fins a un

màxim de 10 minuts.

Al títol del projecte es manté l’esmena següent: RGE núm.

5640/04, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula per debatre l’esmena la Sra. Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Perdoni un moment, Sra. Presidenta. Quina esmena és? Sra.

Presidenta, li importaria repetir el número d’esmena?

LA SRA. PRESIDENTA:

Només faltaria: 5640.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, el motiu d’aquesta esmena és que és una llei que tracta

sobre drogues i dependències, a part d’altres addiccions. Per

tant creim que ha de quedar reflectit al títol de la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està? Sí. Llavors passaríem a debatre. El Sr. Rosselló té

la paraula, si vol dir... No? Qualcú vol la paraula? Passem a

votació? Un moment, a veure, perquè trob que..., un momentet.

Un moment, té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre. És a dir, què farem?, votarem

esmena per esmena? I en el cas que nosaltres acceptem... És a

dir, és que nosaltres hem vist, hem repassat el seguiment, en

aquest cas, de la comissió, i hi ha blocs en els quals nosaltres

acceptam una esmena en concret i el bloc és conjunt. Hauríem

de demanar votació separada?, perquè hi han afegit...

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara ho explicarà el Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

En el cas que hi hagi una votació sobre el guió de votació

conjunta, si volen una votació separada es demana i es fa la

votació separada esmena per esmena, les que vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Llavors passam a la votació de la RGE núm. 5640/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, 0.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Per tant...

(Intervencions inaudibles)

Ara passarem a la votació de la denominació del títol del

projecte. D’acord?

Vots a favor?, del títol.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Si no he comptat malament, vots a favor, 10; vots en contra,

6 i abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, n’hi havia dues, n’hi havia dues, almanco.

EL SER. LLETRAT:

Perdó, abstencions, 2.

(Més intervencions inaudibles)

LA SRA. PRESIDENTA:

10, 5, 2, em sembla.

A veure, per favor, vots en contra, si volen tornar a repetir

els vots en contra?

5. Molt bé.

Perdó. A la denominació del títol preliminar no s’hi han

presentat esmenes. La votació de la denominació del títol

preliminar, passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Sí. Vots a favor, 10; vots en contra, 5; abstencions, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 1 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.

5653/04, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; i RGE

núm. 5654/04, de supressió, del Grup Parlamentari -també-

Socialista. Les defensarà conjuntament la Sra. Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. La 5653 creim que s’han d’afegir altres

addiccions perquè si no sols parlaria de drogues, i nosaltres

creim que queda més complert si hi posam altres addiccions.

I pel que fa a la 5654, feim aquesta esmena per causa que

no hi figura l’alcohol, que nosaltres creim que és un dels

principals causant de molts de perjudicis als ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Qualcú més vol intervenir? Sí,

Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, en aquest cas el Grup Parlamentari Popular acceptaria

l’esmena 5653 i no acceptaria l’esmena 5654. Per tant

demanaríem, en aquest cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé, votació per separat. Molt bé.

Continuarem amb les altres del mateix capítol. Passaríem

ara -després ja farem les votacions- a la número 5753, de

modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Té la paraula la Sra. Mascaró.

Després. Ah!, perdó, sí. I farem juntament també l’altra,

5754, de supressió. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, la 5753 fa referència al fet que, com

que tota l’exposició de motius de la llei i alguns articles a dins

parlen d’un plantejament global i de la necessària coordinació

amb els serveis socials i amb altres administracions per tots

aquests temes de drogues, pensam que dins l’àmbit de la llei, a

part de l’ordenació, la regulació de les competències i la

configuració dels instruments de planificació, també hi hauria

d’aparèixer la protecció i l’atenció d’aquelles terceres persones

pel perjudici que els pot provocar: fills o pares de persones

drogodependents pensam que també han d’entrar dins l’àmbit

de protecció d’aquesta llei.

Després l’altre punt, que és el de supressió del punt 2, que

és el que diu que tot el que són begudes alcohòliques queda

fora de l’àmbit d’aquesta llei, nosaltres pensam, com així diu el

preàmbul d’aquesta llei, que també creen addicció, són la porta

d’entrada moltes vegades les begudes alcohòliques, sobretot

per als menors, són la porta d’entrada cap a altres addiccions,

i si realment es vol fer un plantejament global tant de

prevenció, com de tractament, com de qualsevol programa, ha

d’entrar-hi inclòs. Per tant ja ho vàrem defensar en el debat de

presa de possessió i pensam que seria una gran equivocació no

incloure aquestes dependències dins l’àmbit d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Qualcú vol intervenir? Sí, Sr.

Pastor.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, el Grup Parlamentari Popular no acceptaria aquestes

esmenes, i jo només per tenir una intervenció i després ja no en

tornaré fer en aquest sentit, hi ha moltes d’aquestes esmenes, no

aquestes en concret, o vaja, aquesta també, però n’hi ha moltes

altres que quedaran defensades en els mateixos termes que

defensaré ara.

És a dir, nosaltres som partidaris, per la importància que té

l’alcohol, de fer una llei en aquest cas única per al tema de

l’alcohol. Per tant el motiu que no s’acceptin aquestes esmenes

no és per la importància que tenguin, sinó perquè consideram

que per la importància que té en aquest cas l’alcohol el Govern,

i en aquest cas el grup parlamentari que li dóna suport,

consideren que necessita o requereix una llei a part. Per tant no

acceptarem cap d’aquestes esmenes que en aquest cas ha

presentat el Grup PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Passarem a votació. Passaríem

a votació separada de les esmenes del Grup Socialista. Primer

passaríem a la 5653.

Vots a favor? I ja està, per unanimitat.

Ara passarem a l’esmena 5654.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del PSM, 5753 i 5754.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Votació de l’article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 2 s’hi mantenen les esmenes

següents: RGE núm. 5580, d’addició, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds; 5655, del Grup Parlamentari

Socialista; 5656, de substitució..., perdó, abans era d’addició,

ara és de substitució, del Grup Parlamentari Socialista; 5657,

d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; 5658, del Grup

Parlamentari Socialista; 5659, d’addició, del Grup Parlamentari

Socialista; 5755, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista; 5756, de modificació, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; i 5757, de modificació,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Debat de l’esmena 5580/04.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta, molt breument. Va en consonància i en

contraposició de la intervenció de fa una estona del Sr. Pastor.

Nosaltres consideram -i pràcticament la quasi totalitat de les

esmenes que hem presentat, accepte algunes sobre participació,

que hi ha algunes coses així, van en aquesta línia- nosaltres

consideram que totes les comunitats autònomes d’Espanya,

excepte Castella-La Manxa, que tenia una llei d’alcohol prèvia

a la de drogues, quan han fet llei de drogues han fet llei de

drogues i alcohol. No entenem per què aquí no es fa el mateix

i nosaltres, com que compartim aquest criteri, senzillament

votarem aquestes esmenes cada vegada que surti el tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Passarem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Debat conjunt de les esmenes 5655, 5656, 5657,

5658 i 5659/04. Sra. Rado, quan vulgui.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

(Intervenció inaudible)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Rado, si vol...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Perdoni, Sra. Presidenta. L’esmena 5655 és una esmena

d’addició i el que intentaríem amb aquesta esmena és que

quedàs més ben especificat; definir, en definitiva, quines són

les substàncies que tenen consideració de droga. Per tant creim

que així quedaria més clar i per tant presentam aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Qualcú més vol intervenir? No?,

passaríem a... Perdó, sí, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres... Ha defensat totes les esmenes o la...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, la 5655.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena. És a dir,

una, n’ha defensat, una. No l’hi donam suport.

No, si només ha defensat la 5655 no hi donarem suport. No

sabia si les havia fetes totes...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdó, havíem de fer debat conjunt. Perdó, és que

havíem de fer el debat conjunt.

(Remor de veus)

Si vol aclarir qualque cosa...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, la 5655 ja està especificada. La 5656 parla i defineix

quines són les activitats i els instruments addictius; per tant

també creim important que hi sigui. La 5657, en diferents

articles es parla de prevenció de la salut i per tant sembla lògic

que també estigui definida. I la 5658 creim que a la definició de

prevenció cal afegir aquesta esmena, que intenta que la llei

protegeixi en major grau a la família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, i quedaria la 5659, per fer-ho tot conjunt.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

5659... No la tenc. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no té res a dir...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Queda defensada en els mateixos termes, exactament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda defensada, molt bé. Passam a votació, idò?, ningú no

vol intervenir? Passam a votació. La votació seria conjunta

d’aquestes esmenes: 5655, 5656, 5657, 5658 i 5659.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem al debat conjunt de les esmenes 5755, 5756 i

5757/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra.

Mascaró, si vol intervenir...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La 5755 i la 5756 les don per

defensades amb els arguments que han aportat altres grups amb

unes esmenes molt semblants; i la 5757 demana que totes les

referències que es facin als serveis sanitaris s’entenguin en

l’accepció més ampla: aspectes mèdics, farmacològics,

psicològics i socials, perquè en algun moment d’aquesta llei diu

que els drogodependents s’han de considerar malalts, però

després no els considera els mateixos drets que els malalts. Per

tant ens temem que allò que siguin serveis sanitaris després

tampoc no siguin complets, i per això ens agradaria que

s’entengués ben clar que tenen dret a tots aquests serveis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, senyora... No, sí, si vol intervenir qualque grup...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, nosaltres d’aquest bloc votaríem a favor de la 5755 i en

contra de la 5756 i de la 5757. Per tant demanaríem votació

separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, per tant... D’acord, molt bé. Farem votació separada.

Passaríem a la votació de la 5755.

Vots a favor?



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 12 / 7 d'abril del 2005 135

 

Vots en contra? Bé, toca estar per unanimitat. Per

unanimitat.

Passarem a la 5756 i a la 5757, que ho faríem conjunt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Perdó, Sr. Rosselló, vol dir res?

(Rialles)

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

Votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 6; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a l’article tercer. S’hi manté l’esmena següent...

(Remor de veus i conversa inaudible)

Sí, d’acord. Aquest article, la votació d’aquest article queda

aprovada amb l’esmena que ha quedat aprovada per unanimitat,

la 5755. Molt bé, moltes gràcies, Sr. Lletrat.

A l’article tercer, com deia, s’hi manté l’esmena següent:

RGE núm. 5660, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Senzillament creim que queda

bastant més complet si afegim “dels usuaris”, ja que són

precisament els afectats, aquests usuaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualcú vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, acceptaríem aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem idò a votació.

Vots a favor? Per unanimitat, em sembla, no?

Votació de l’article tercer.

Vots a favor? Tots, per unanimitat.

A l’article quart es manté l’esmena següent: RGE núm.

5758, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quasi quasi queda explicada com

abans; si els drogodependents i les drogodependències s’han de

considerar malalties, evidentment aquestes persones han de ser

considerades malaltes amb els mateixos drets i deures que

tenen els malalts, que reconeix la legislació vigent a qualsevol

persona que té una malaltia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualcú més vol intervenir? Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; vots en contra, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 5 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.

5661/04, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista; i

RGE núm. 5759, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. 
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Debat de l’esmena 5661/04. Sra. Rado, té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres presentam aquesta

esmena ja que creim que queda massa obert “pot establir”, i per

tant creim que ha de ser més taxatiu, i proposaríem “establirà”,

és a dir, canviar “pot establir” per “establirà”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualcú més vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de l’esmena 5759. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, si els centres d’atenció

als drogodependents tenen tota una sèrie de coses a fer, pensam

que el Govern de les Illes Balears ha d’establir

reglamentàriament totes aquestes coses i també ha de donar les

garanties de reparació, en cas de l’incompliment dels drets.

Per tant, crec que queda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més vol intervenir?

EL SR. PASTOR I CABRER:

El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a aquesta

esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Un moment, repetirem...

No passi pena, li ho contarem.

EL SR. LLETRAT:

Idò si la Presidenta ho autoritza seran 7 vots a favor, 10 en

contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article cinquè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra 7, cap abstenció.

EL SR. LLETRAT:

A l’article sisè s’hi mantenen les esmenes següents RGE:

5662/04 d’addició del Grup Parlamentari Socialista, la 5760 de

modificació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Passarem a debatre la 5662. Per defensar-la Sra. Rado té la

paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies. Creim que és important afegir després

d’intoxicació etílica o d’altres qüestions, perquè evidentment

creim que quedaria molt més pla i coherent amb una llei de

drogues.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú més vol intervenir?

Passarem a votació l’esmena 5662.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra 10, abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per debatre l’esmena 5760 té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només he d’insistir en la

coordinació de tots els serveis que fan referència a atenció des

de diferents punts de vista a les situacions problemàtiques que

puguin crear les drogues. I en qualsevol cas demanar que

sempre els interessos del menor estiguin per damunt de

qualsevol altre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú més vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Vots a favor?

Me sembla que per unanimitat.

La votació de l’article número 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Rialles i remor de veus)

LA SRA. RADO I FERRANDO:

El Grup Socialista s’absté.

(Continuen la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Votarem l’article amb l’esmena inclosa, l’esmena

és la 5760, d’acord?

Votació de l’article, juntament amb l’esmena 5760.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra cap, abstencions 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del títol 1, a la denominació del capítol

1 i a la denominació de la secció 1 no s’hi han presentat

esmenes. Per tant, si cap grup no demana votació separada, es

farà votació conjunta de la denominació del títol 1, de la

denominació del capítol 1 i de la denominació de la secció

primera.

Votació conjunta a la denominació del títol 1, denominació

del capítol 1 i denominació de la secció primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Per açò, repetirem.

A favor ja estava clar, en contra és el que ens ha embullat.

En contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat, si ho vol...

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, en contra cap, abstencions 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 7 no s’hi han presentat esmenes. 

Votació de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 11, vots en contra cap i abstencions 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 8 s’hi han presentat les esmenes següents: RGE

núm. 5663 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista, 5664

d’addicció del Grup Parlamentari Socialista, 5665 de

substitució del Grup Parlamentari Socialista. Es debatran

conjuntament les esmenes 5663, 64 i 65. Té la paraula la Sra.

Rado.
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LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a l’esmena 5663

nosaltres proposaríem afegir al punt A de l’article 8 “investigar

noves formes de consum”, ja que per prevenir és important

saber com aquest consum comença en els usuaris, perdonin la

redundància, aquesta addicció.

Pel que fa a l’esmena 5664, creim que seria important afegir

perquè quedaria més complet “i afavorir el desenvolupament

d’actituds, hàbits i valors positius cap a la salut i la vida”.

I pel que fa a la 5665, una esmena de substitució, canviar el

punt I per promoure la formació de professionals sanitaris en

aquesta matèria ja que creim que la formació és important

precisament per a tot aquest tipus de problemàtica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú més vol intervenir? Sr. Pastor té la

paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres donaríem suport a la 5664, 5665 i no donaríem

suport a la 5663. Per tant, demanaríem votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs farem la votació separada. 

Primer faríem la 5663.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Com quedaria aquesta, la 5663?

EL SR. LLETRAT:

La 5663 quedaria amb 7 vots a favor, 10 en contra i cap

abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passaríem a la 5664, 5665 conjuntament.

Vots a favor?

Me sembla que per unanimitat.

Passaríem a la votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quedaria?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra cap, abstencions 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció segona no s’hi han presentat

esmenes. 

Passaríem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 11, en contra cap, abstencions 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. A l’article 9 s’hi ha presentat l’esmena següent: la

número 5666 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.

La Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta, senzillament és que creim que queda més

complet “acreditació” i no sols homologació perquè compromet

més aquest tema. Per tant, la qüestió d’aquesta esmena seria

substituir “homologació” per “acreditació”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Algú més vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No acceptam el canvi. Per tant, no donarem suport a

aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quedaria?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 10, abstencions 1.
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LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor 10, en contra 6, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

 A l’article 10 s’hi ha presentat l’esmena 5667 d’addicció

del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Molt breument Sra. Presidenta. Creim que queda més

complet amb la redacció que presentam i senzillament és afegir

“comportaments”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Algú més vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passarem a votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Quedaria?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 11 s’hi han presentat les esmenes següents: RGE

núm. 5669 d’addicció del Grup Parlamentari Socialista i la

5761 de modificació del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Debatrem l’esmena 5669 i la Sra. Rado té la

paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres ens agradaria afegir a

aquest article 11 “el professorat haurà de disposar de

professionals per a la prevenció com a suport de la seva tasca

i de material preventiu adequat que permetin abordar tan els

factors de risc com els protectors de consum de drogues”.

Evidentment els mestres tenen la seva formació, no és

específica en aquest tema i per tant, creim que és necessari que

hi hagi professionals que tenguin una formació específica que

puguin ajudar en la tasca que han de fer els docents dins tots els

centres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Algú més vol intervenir? Sr.

Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de l’esmena 5761. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tot i que és exactament igual que

la del Grup Socialista, crec que sí que hem d’insistir que massa

sovint se traspassa a l’escola i al professorat responsabilitats
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que no són exclusivament ni de l’escola ni del professorat, són

de l’administració, són de la família, són de la societat en

general i el que no pot ser és que siguin els docents que hagin

de resoldre sempre tots els problemes que hi ha dins la societat

i de cada dia més els ho estan traspassant. Per tant, demanaríem

al Grup Popular que s’ho repensessin bé perquè simplement

se’ls demana un suport al professorat per poder dur endavant

tota aquesta tasca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Com hem fet a l’esmena anterior, tampoc on donarem

suport a aquesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, en contra 7, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 12 no s’hi han presentat esmenes. Passaríem a la

votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, en contra cap, abstencions 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 13 s’hi han presentat les esmenes següents: 5670

d’addicció del Grup Parlamentari Socialista i 5671 de

substitució del Grup Parlamentari Socialista. Faríem el debat

conjunt de les esmenes 5670 i 5671. Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta, pel que fa a l’esmena 5670, nosaltres

afegiríem “i dels sindicats”, ja que creim que la mateixa raó que

perquè hi hagi les associacions empresarials, que segurament

és important, també creim que és important que hi siguin els

sindicats.

I pel que fa a l’esmena 5671 queda defensada amb els

mateixos termes en què ve redactada a l’esmena 14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Radó. Algú més vol intervenir? Sr.

Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No donarem suport a aquestes dues esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a la votació de l’article 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra 7, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 14 s’hi ha presentat l’esmena següent: la RGE

núm. 5672/04 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, aquesta esmena té el sentit de què voldríem que després

de juvenil han de substituït per informats, perquè creim

evidentment que no basta ser informats, creim que quedaria

més complet si afegim “autoritzats i acreditats”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Algú més vol intervenir? Sr.

Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a la votació de l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra 7, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 15 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE

núm. 5673/04, d’addicció del Grup Parlamentari Socialista i la

5674 d’addicció, també del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta. L’esmena d’addicció a l’article 15, la 5673.

Tots els diputats i diputades que som aquí sabem els problemes

de la configuració d’aquesta comunitat autònoma amb les illes

menors. Per tant, creim que seria important que quedés redactat

tal com ve expressat a l’esmena que tenim presentada.

I pel que fa a la 5674, creim que, com no pot ser d’altra

manera i és lògic, ha de ser en coordinació amb tots els

organismes implicats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú vol intervenir? Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres donaríem suport a l’esmena 5674 i no el donaríem

a la 5673. Per tant, demanaríem votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Faríem idò votació separada i votaríem la 5673.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passaríem ara a la 5674. Crec que és per unanimitat.

Vots a favor?

Unanimitat.

EL SR. LLETRAT:

El resultat de l’esmena 5673 és: vots a favor 7, en contra

10, abstencions cap.

La 5674 aprovada per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra cap, abstencions 7.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 16 no s’hi han presentat esmenes. Per tant,

passaríem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 11, vots en contra cap, abstencions 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol II s’hi mantenen les esmenes

següents..., me sembla que el lletrat ja s’havia posat d’acord

amb el Sr. Rosselló... Sí? Farem un sol debat de la 5581, no és

així? Perquè està repetit i com que està repetida faríem un sol

debat. D’acord?

Llavors passaríem a la 5581 de substitució que presenta el

Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Nosaltres volíem donar un títol al capítol i després a la

secció, però és igual, va tot junt, ens vàrem equivocar i les

vàrem posar juntes. L’argument de fons és el mateix que les

esmenes dels altres grups que vénen després i és incloure el

tema de les begudes alcohòliques dins aquest apartat i per tant,

ja incloure-ho en el títol. No té altra argumentació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més vol intervenir?

Passam a votació de l’esmena 5581.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem al debat de l’esmena 5675 del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senzillament és el que seria una constant en aquesta llei i és

que nosaltres creim que hi ha d’incloure begudes alcohòliques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú més vol fer ús de la paraula? No.

Idò passaríem a votació de la 5675.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra...

(Remor de veus)

S’entén Presidenta i Secretari que són vots a favor 7 i vots

en contra 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem al debat de les esmenes 5762 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra.

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. Presidenta. Però va en el sentit d’insistir en què

l’alcohol també estigui dins aquesta droga. Per tant, queda

defensada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passaríem a votació.

Vots a favor de la 5762?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, vots en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de la denominació del capítol II.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra 7, abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció primera s’hi mantenen les

esmenes següents: RGE núm...

(Remor de veus)

A d’acord, aquesta ja està.

Passaríem a la 5668 de supressió del Grup Parlamentari

Socialista. Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies. Va en el mateix sentit que l’anterior, creim que ha

de figurar el terme “begudes alcohòliques i tabac”. Per això

aquesta esmena d’addicció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú vol la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres, com ja hem dit al principi, tot el que faci

referència, que no s’entengui que no vull contestar les esmenes,

però ja ho he dit al principi, ho dic per fer una més àgil el debat

i perquè la comissió vagi una mica més aviat. Tot el que faci

referència a begudes alcohòliques nosaltres ja ho hem defensat

en el principi i ens mantenim en aquesta postura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

El debat de l’esmena 5763 del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres pretenem substituir el

nom de la secció i que sigui aquest “prohibició de la promoció

i publicitat del tabac”, perquè entenem que precisament el tabac

és un producte legal, però que es pot passar perfectament sense

fer-ne publicitat i sense fer-ne promoció perquè suficients són

els fumadors sense haver-los de publicitar. Per tant, aquesta és

la defensa.

I després, si me permet, en el munt de les esmenes se’ns va

infiltrar una que no vàrem presentar i que era substituir 4

articles per un tot sol, era el 17, 18, 19 i 20 per a la prohibició

de la promoció..., substituir 4 articles per 1. Si la Mesa ho

accepta bé i sinó..., de totes maneres no ens ho acceptaran...

(Rialles)

...i ja no tendrà sentit aquesta altra.

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Açò s’ha de presentar per escrit, no de paraula i s’ha de

mirar de veure...l’esmena aquesta perquè hem mirat el

Reglament i no podem acabar de desxifrar si es prou tècnica o

no, però davant el dubte, val més acceptar-ho i aquí ja ho

votarem.

Per tant Sra. Mascaró, passam a votació, la vol defensar?

(Remor de veus)

Sra. Mascaró?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sra. Presidenta, perdoni, però en cas de què s’acceptés

l’esmena 5763, llavors sí que seria una esmena tècnica la que

acab de presentar, si aquesta no s’accepta no. Però si s’accepta

la 5763 és evident que després d’això hi ha d’haver els articles

que fan referència a la secció...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Si podem ajudar a tancar el debat, nosaltres no acceptarem

aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ja està. Molt bé.

(Remor de veus)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres hem dit que no acceptam l’esmena 5763. Aquesta

encara no l’hem vista.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. No hem d’embullar.

Votarem la 5763.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

L’esmena 5763 vots a favor 7, vots en contra 10,

abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de la denominació de la secció I.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, vots en contra 7, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 17 s’hi mantenen les esmenes següents: la 5582

del Grup Parlamentari Esquerra Unida, la 5583 d’addicció del

Grup Parlamentari Esquerra Unida, la 5676 d’addicció del

Grup Parlamentari Socialista, la 5677 d’addicció del Grup

Parlamentari Socialista, la 5678 d’addicció del Grup

Parlamentari Socialista, la 5679 de substitució del Grup

Parlamentari Socialista, la 5680 d’addicció del Grup

Parlamentari Socialista, la 5681 d’addicció...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. PASTOR I CABRER:

En cas que no s’acceptàs cap de les esmenes del bloc, a

pesar que siguin de distints grups a l’hora de fer les votacions,

podria ser que se fes votació conjunta? Deman.

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem votacions conjuntes.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, però m’imagín que s’han de votar per separat per grups,

ho dic per si amb una sola votació, és el cas de l’article 7 no

acceptaríem cap esmena, amb una votació conjunta tal vegada

en sortiríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho veurien bé? Què volen que passem a votació o... En

volen debatre alguna d’elles? Vol la paraula qualcú?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Per part nostra és la mateixa argumentació.

LA SRA. PRESIDENTA:

És per açò. Idò així podríem passar a votació totes les

esmenes?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo havia proposat, que a pesar que en aquest article hi ha

més esmenes que aquestes dues del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, n’hi ha del Grup Parlamentari Socialista. Nosaltres de

l’article 17 no acceptarem cap esmena. Ho deia per fer una

votació de totes les esmenes i després les del Grup Parlamentari

Socialista ja es deixen defensades en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí. Per açò, ja aniríem, va.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perdoni, no ho havia entès.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 76, 77, 78 dels tres grups, val? Bé, açò és el que he

demanat i havien dit que sí. Hi és?

(Remor de veus)

Va, ja està, totes. 5684. Passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara passaríem a la votació de l’article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Així quedaria?

EL SR. LLETRAT:
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Perdó, presidenta, me sembla que he comès un error a la

votació de les esmenes. Són vots a favor, 7; en contra, 9;

abstencions, cap.

Per tant, la votació de l’article seran: vots a favor, 9; en

contra, 7 i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. A l’article 18 s’hi mantenen les esmenes següents.

Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

A l’article 18, 19 i 20 es podria fer el mateix sistema per

part nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si la resta de grups ho veu bé, si s’ho volen mirar i ho veuen

bé? Està aclarit, 18, 19 i 20 quedaria així?

(Remor de veus)

O no? Idò, és açò, tot, amb esmenes incloses, perquè tracten

del mateix, a veure si volem fer la votació conjunta. Quedaria

fins a 5697 del Grup Parlamentari Socialista. Hi estan d’acord

que ho facem així, sí?

Idò, qualcú vol la paraula o passam directament a votació?

Per açò, és la mateixa, molt bé. Per tant passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor de totes les esmenes dels articles 18, 19 i 20, a

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara passaríem a la votació de l’article 18, l’article

19 i l’article 20. Què també es pot fer així conjuntament? Sí?.

Vots a favor dels articles 18, 19 i 20?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Als articles 18, 19 i 20, vots a favor, 9; en contra, 7;

abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’addició d’un nou article 20 bis.1, s’hi manté l’esmena

següent: 5699, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista.

Perdó, ara som a l’addició ...

(Remor de veus)

(S’escolta una veu que diu: en realitat el 20 bis no l’hem

votat)

Jo no l’he passat, és aquí, és anterior; després de la votació

de l’article 20 ve l’addició, del 20 bis. Va bé?

El Grup Parlamentari Socialista ha fet una esmena, la 5699.

Si la vol defensar.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, és una esmena d’addició, però en realitat

continuam amb el mateix tema que tenim amb tota aquesta llei,

que és el tema que creim que s’han d’introduir les begudes

alcohòliques i per tant aquí queda expressat amb aquesta

esmena d’addició que presentam.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

A l’addició d’un article 20 bis.2, s’hi manté l’esmena 5700.

Ah, perdó, sí, ha de dir els resultats el Lletrat de la votació

anterior, de la 5699.

EL SR. LLETRAT:

La votació de l’addició d’un article 20 bis.1, l’esmena

5699/04, la votació és: vots a favor, 7; vots en contra, 9;

abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpes, moltes gràcies. A l’addició d’un nou article 20

bis.2 s’hi manté l’esmena 5700, la Sra. Rado té la paraula, si la

vol defensar, o passam a votació.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta, no la defensaríem i quedaria presentada

tal com l’hem presentada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Qualcú vol la paraula? Passam a votació.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la Secció segona, s’hi mantenen les

esmenes 5587, d’Esquerra Unida, i 5698 del Grup Parlamentari

Socialista. El debat de l’esmena que la vol defensar el Sr.

Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

És la mateixa argumentació.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a votació, o qualcú vol la paraula?

(Remor de veus)

Idò, si troben que es poden votar conjuntament? Sí?

Passaríem a votació de les dues: 5587 d’Esquerra Unida i 5698

del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor de les esmenes 5587 i 5698, 7; en contra, 9;

abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de la denominació de la Secció segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, aquí ve l’article 21, que hi ha l’esmena. Sí, com

que ara començaríem, si passam a una altra secció, si volen

cinc minuts o a veure ... Feim cinc minuts de recés?

(Remor de veus)

No ho sé si volen. No, no, un momentet, el Sr. Lletrat

necessita cinc minuts per acabar de mirar, per tant ..., és un

momentet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam aquesta comissió, hi ha hagut un poc de canvi

i el Sr. Pastor té la paraula per explicar, bé i tots els grups, si

volen explicar si accepten o no accepten els canvis que hi ha

hagut.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, en principi, Sra. Presidenta, és que nosaltres hem

presentat una esmena, que consideràvem que és una esmena

tècnica i, si me permet, la llegiria, que és en aquest cas a

l’article 21, apartat 4.b), és una esmena que és tècnica, aquí on

diu “centres sanitaris, sociosanitaris i de serveis socials” s’hi

afegiria “a excepció de l’hospital Psiquiàtric” i ara el

Psiquiàtric és dels altres hospitals de la comunitat autònoma. És

a dir, el fet és perquè, segons pareix, és a dir, se’ns ha

aconsellat que no es prohibeixi en aquest cas el consum del

tabac sobretot a les persones que fan un tractament psiquiàtric,

perquè no és convenient. És a dir, és una esmena que se’ns ha

recomanat, que és important que hi sigui, que els professionals

han dit que és important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta Mesa havia considerat que realment era una

esmena tècnica; l’havia presentada formalment i per escrit,

l’havíem acceptada i ara demanaríem a veure si la passàvem a

votació, si l’acceptaven.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, en principi, a més a aquest article no hi havia esmenes

presentades, vull dir que en principi es votaria amb la inclusió

d’aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. S’accepta la inclusió d’aquesta esmena? Sí, per

unanimitat o...? Sí, per unanimitat s’accepta. Moltes gràcies.

Per tant, ara passaríem a la votació... Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

I el que havíem parlat, en aquest cas amb els portaveus,

seria si podíem fer la defensa conjunta de totes les esmenes, en

aquest cas per tots els portaveus que l’hagin presentada i

nosaltres ens posicionaríem en aquest cas amb les esmenes que

acceptam o no i podríem fer una votació conjunta de tots

aquells articles que no acceptam cap esmena i, per separat,

d’aquells que sí acceptam esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Va, sí, me sembla que tots els grups ... Sí, Sr. Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Sense necessitat d’especificar esmena per esmena, una

defensa general, no?

LA SRA. PRESIDENTA.

Sí.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

O és necessari anomenar-les?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha de quedar constància aquí, exacte; anirem poc a poc

perquè quedi constància de quines queden que sí o que no.

Deman un esforç, però sense debat, exacta a l’hora de la

votació, sí.

Perdó.

(S’escolta una veu que diu: "hem de votar l’article 21")

Ara, bé, sí, sí, ara ho aclarim; per tant, anirem poc a poc. Sí,

digui Sr. Rosselló. No? Val.

Ara faríem l’article 21, amb l’esmena que ha presentat el

Grup Popular. Val, queda clar així? Queda clar. Passaríem a la

votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda clar? Sí. Ara passaríem a l’article 22, que no s’hi han

presentat esmenes. Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article... Bé, no, ara si de cas hauríem de dir a veure

quin és...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, és que veig que seguim el mateix sistema

que seguíem abans. Nosaltres havíem proposat que cada

portaveu defensàs totes les esmenes que té, o almenys que les

anomenàs perquè les poguessin mantenir a plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò molt bé, passaríem de menor a major. El Sr.

Rosselló defensarà totes les esmenes que tenen i quedarà

constància.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

En definitiva, nosaltres mantenim totes les esmenes

presentades aquí, que es divideixen en tres blocs. Un primer

bloc són totes les esmenes que fan referència a incloure el tema

de l’alcohol dins aquesta llei; l’esmena 5589, que fa referència

al fet d’afegir a l’article 3 un articulat per afavorir el voluntariat

i la participació, en fi, l’actuació d’entitats sense ànim de lucre

en la lluita contra l’alcohol; i l’exposició de motius, que la

canviam, feim una exposició de motius diferent en funció del

mateix argument, que consideram que la llei ha de ser

globalment per als dos temes.

Ja està, això seria...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Llavors ara passaríem..., faríem les esmenes

d’Esquerra Unida. Ho feim així per grups?, va bé així?

(Remor de veus. Algú diu “tots junts”)

Tots junts. Molt bé, idò la Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També hi ha tot un grup d’esmenes

que continuen amb la insistència que l’alcohol ha d’estar dins

aquesta llei. Després n’hi ha una altra que demana que es

permeti l’ús terapèutic del cannabis. I després hi ha tota una

part que també demana finançament per a aquesta llei, que dins

aquesta llei s’inclogui un capítol de finançament, i d’avaluació,

i de drets i deures dels usuaris dels serveis, i aquestes coses. Per

tant mantenim totes les que tenim i queden defensades, les que

no hagi anomenat, amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. La Sra. Rado té la paraula per defensar les

esmenes.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. En el mateix sentit que els altres grups,

la majoria de les esmenes que nosaltres presentam aquí van en

el sentit que creim que aquesta llei està mancada d’una part,

d’una cama molt important, que seria el tema de l’alcohol, que

creim imprescindible que haguera figurat en aquesta llei i que

no s’ha inclòs.
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Hi ha altres esmenes, com la 5706, que intenten ampliar una

mica més els diferents articles, i per tant les que no hagin estat

especificades, les que jo ara no he dit aquí quedarien

defensades en els seus propis termes. Gràcies.

LA. SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rado. El Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, jo, si ara li pareix, li anunciaria les esmenes que

nosaltres acceptaríem. En aquest cas a l’article 23 acceptaríem

l’esmena 5701, que és una esmena d’addició. No n’acceptaríem

d’altra, en aquest cas, en aquest article.

A l’article 24...

(Intervenció inaudible)

Sí, perdó, perdó. 5701 del Grup Parlamentari Socialista.

A l’article 24 acceptaríem les esmenes, del bloc que va des

de la 5702 fins a la 5706, acceptaríem la 5705 i la 5706 del

Grup Parlamentari Socialista, també. 

Tot allò que no anomèn és perquè no ho acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

A l’article 25 l’esmena 5707, del Grup Parlamentari

Socialista, també l’acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 5707.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Als articles 26, 27, 28, 29, a la denominació de capítol

cinquè i denominació de la secció primera, a l’article 30 i a la

denominació de la secció segona, no acceptaríem res del que

se’ns ha presentat.

A l’article 31 acceptaríem, de tot aquest bloc, la 5711 del

Grup Parlamentari Socialista, i la 5715, també del Grup

Parlamentari Socialista.

A l’article 32 acceptaríem la 5717 del Grup Parlamentari

Socialista. A l’article 34 acceptaríem la 5724 del Grup

Parlamentari Socialista.

Després ja fins a l’article 39, que acceptaríem l’esmena

5727 del Grup Parlamentari Socialista. A l’article 40

acceptaríem la 5728 i la 5729, totes dues del Grup Parlamentari

Socialista. A l’article 42 acceptaríem l’esmena 5733, també del

Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

5733.

EL SR. PASTOR I CABRER:

I això són totes les esmenes que nosaltres acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Intervencions inaudibles)

Totes aquestes són del Grup Parlamentari Socialista, pel

que veig. Per tant, tant el PSM com Esquerra Unida haurien de

dir si estan a favor o no, o en contra, d’aquestes esmenes que

han presentat. Si hi estiguessin d’acord passarien per unanimitat

i, si no... M’explic?

(Més intervencions inaudibles)

Bé, demanam als dos grups si ho accepten. Si ho accepten...

Ho veu bé? Per tant totes aquestes que ha enumerat el Sr.

Pastor quedarien aprovades per unanimitat.

Ara, la resta que quedava d’esmenes el Sr. Pastor ja ha

indicat que queden votades en contra, i vostès... Tots, no tots.

Tothom les vota a favor?, no n’hi ha alguna en especial que un

grup o un altre vulguin vot diferent?

Per tant quedarien..., 9 a 7, d’acord, a favor o en contra

segons el que s’ha dit. Molt bé.

Ara faltaria votar els articles i els títols, que el Grup Popular

em sembla que vota a favor, com fins ara ha fet...

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, no, aquí s’haurien de fer grups, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Faríem els capítols un per un, i ja està. D’acord. Capítol i

articles.

Bé, hem fet el 21, ara ve...; no, el 22 ja l’hem fet, el 22 ja

està fet. Un moment; les esmenes ja està. Votació de l’article

23.

(Remor de veus)

Només hi havia una esmena que estava aprovada per

unanimitat. Votació de l’article 23...

A veure, ara les esmenes ja han quedat votades. Ara només

feim la votació de l’article; és igual si hi havia o no hi havia

esmena. Les esmenes ja no les hem de comptar, ja han quedat...

No, ho hem de dir, s’ha de dir.

(Continuen les intervencions inaudibles)
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Clar. Poc a poc ho farem bé. Sí?, d’acord? Venga, ara feim

la votació de l’article 23, on hi havia una esmena aprovada per

tothom. D’acord? Venga.

Vots a favor? Per unanimitat.

Ara passaríem a la votació de la denominació del capítol III,

ho dic bé?, perquè la resta ja està.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Hi ha addició d’un nou article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això és una esmena, ja està. Açò ja està.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

D’acord, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara ja hem d’anar directament, em sembla, a la votació de

la denominació del capítol III.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara passaríem a la votació de l’article 24, en el

qual hi havia esmenes..., com que n’hi havia dues d’aprovades

s’hi mantenen...

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara faríem la votació de la denominació del capítol IV.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a la votació de l’article 25. Hi havia esmenes

però ja han quedat...

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passaríem a la votació...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sra. Presidenta, perdoni, per una qüestió d’ordre. Podríem

repetir la votació de l’article 25? Seria possible?

EL SR. LLETRAT:

Sí, vots a favor, 9; vots en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

No, dèiem de tornar a repetir...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, de tornar a repetir la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, tornar a repetir, perdó. D’acord.

(Intervencions inaudibles)

Molt bé, idò es repetirà la votació de l’article 25, que

sembla que és per unanimitat, Sr. Rosselló i Sra. Mascaró? Idò

per unanimitat.

Molt bé. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, als articles 26, 27, 28 i 29, a la

denominació del capítol IV, a la secció primera, a l’article 30,

i a la denominació de la secció segona, és a dir, fins a l’article

31 -l’article 31 ja queda exclòs-, no s’ha acceptat cap esmena.

Ho dic per si hi pogués haver..., per si es pogués agrupar.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Per tant votaríem conjuntament. Molt bé.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Idò així en aquests articles, Sr. Lletrat...

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Un moment. Ara on som? 26, 27, 28..., un segon,

ara què seria, l’article 30? 31. Ara seria votació de l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A l’article 31, vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions,

7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Votació de l’article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

A l’article 32 9 vots a favor; en contra, cap; abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Votació de la denominació de la secció tercera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 33.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Votació de l’article 34.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, a l’article 35, a la denominació de la secció

quarta, a l’article 36, a l’article 37, a la denominació de la

secció cinquena, a l’article 38 i a la denominació del capítol

sisè no s’ha acceptat cap esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Així passaríem a la votació conjunta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Un moment, un moment. No s’han acceptat.

Vots a favor està.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passaríem a l’article..., 39. Sí, un momentet. La votació

del capítol VI ja l’hem feta... Ara hem de votar el capítol VI.

Vots a favor del capítol VI? Sí, perdó, no, no, sí. 
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EL SR. PASTOR I CABRER:

El capítol VI estava inclòs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon. Digau, Sra. Rado. Ja està solucionat? Molt bé.

Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

El capítol VI creim que ja l’havíem votat; l’havíem inclòs.

Tocava l’article 39.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’article 39? Moltes gràcies, Sr. Pastor. Aquesta mesa li ho

agraeix, o la presidenta, vaja.

(Rialles)

Venga, article 39, votació.

Vots a favor?

(Intervenció inaudible)

Votació de l’article 39. Sí, hi ha una esmena que... Sí. Per

tant unanimitat?, a l’article 39?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Hi havia una esmena i s’ha acceptada. I després s’ha

presentat un 39.bis, sí.

(Més intervencions inaudibles)

És un altre, és un altre el 39.bis. Ara feim votació de

l’article 39, que hi havia una esmena que està acceptada. És per

unanimitat? Per unanimitat.

La 39.bis no estava acceptada i per tant no s’ha de dir res.

Ara ve la votació de l’article 40, que hi havia dues esmenes

del Grup Socialista que havien estat acceptades, o no?

Sí, per tant és per unanimitat, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 41 hi havia una... Sí, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, a l’article 41, a la denominació del títol

segon, a la denominació del capítol primer i a la denominació

de la secció primera no s’ha acceptat cap esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant votaríem en conjunt aquestes tres...

EL SR. PASTOR I CABRER:

De l’article 41 fins a la denominació de la secció primera,

que no s’hi havien presentat esmenes. El títol i el capítol.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a votació...

(Intervenció inaudible)

EL SR. PASTOR I CABRER:

No s’ha acceptat cap esmena, no hi havia esmenes

presentades.

LA SRA. PRESIDENTA:

No és el mateix, per a ell.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Si es vol votar per separat, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ho votarem per separat. Votació de l’article 41.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A l’article 41, vots a  favor, 9; en contra, 7; abstencions,

cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del títol II.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Votació de la denominació del capítol I.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó, un moment, tornarem a fer en contra. Vots en contra

del capítol I?

Tots? D’acord, 7. 9 a 7?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la votació de la secció primera. Votació de la

denominació de la secció primera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Faríem la votació de l’article 42.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, d’aquí al final no s’ha acceptat cap esmena.

Tal vegada podríem fer dos blocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon, perdó, perquè hi ha una esmena acceptada, la

5733. Aquí hi ha aquesta acceptada. Votaríem aquest i després

ja ho faríem conjuntament. D’acord? Venga, idò.

Votació de l’article 42.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara seria quan passaríem a la resta.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Supòs que hi ha dues votacions, una aquí on no s’han

presentat esmenes i una aquí on s’han presentat esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte. Per tant miraríem les que no han presentat esmenes.

Les que no han presentat esmenes, vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A les que no s’han presentat esmenes, vots a favor, 9; vots

en contra, cap; abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

A les que s’han presentat esmenes, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A les que s’han presentat esmenes, 9 a favor; en contra, 7;

cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara així, en conseqüència...

Un momentet, per favor.

(Remor de veus i intervenció inaudible)

Un momentet, ara ho miram, ara ho repassam.

A veure, l’exposició de motius, Sr. Rosselló, vostè que

havia demanat a veure el què, l’exposició de motius, com que

no s’han acceptat les esmenes també ja queda tot... D’acord?

Llavors, en conseqüència, queda dictaminat el Projecte de

llei RGE núm. 4232/04, sobre drogodependències i altres

addiccions a les Illes Balears. Així mateix es 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 del Parlament hauran de comunicar els vots

particulars i les esmenes que, havent estat defensades i votades

en comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin de

defensar en ple.

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

Moltes gràcies a tots.
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