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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No sé si ha quedat gravat, però s’ha entès? Ha quedat
gravat. Sí? D’acord.
Llavors passarem a votació. Passam a votació l’esmena
1101/06.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra?
Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix Antoni Pastor.
Sr. Lletrat?
LA SRA. RADO I FERRANDO:
EL SR. LLETRAT:
Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Aina Salom.
Vots a favor cap; vots en contra 9; abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut. Si volen la
paraula, tenen aclarit com a (...). D’acord?

Votació de la denominació del títol del projecte.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

(Remor de veus)
Sr. Lletrat?
No sabia si es volien posar d’acord en com s’havia de dur
el debat o no, o podem començar. Volen un minut per posar-se
d’acord per veure com volen el debat o el decidim des d’aquí...

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

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Article per article. Començarem. A la denominació del títol
del projecte s’hi manté l’esmena següent del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1101/06, de substitució.
Feim el debat d’aquesta esmena. Té la paraula.

A la denominació del títol preliminar no s’hi han presentat
esmenes. Votació de la denominació del títol preliminar.
Vots a favor? Vots en contra? I abstencions?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
EL SR. LLETRAT:
Sra. Presidenta, nosaltres proposam aquest canvi de
denominació perquè consideram que el que tenim entre mans
no és una llei integral de la joventut...

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

LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó. Li agrairia que ho posés més..., trob que no se sent
prou bé.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Està encès però. Proposam un canvi de denominació de la
llei perquè consideram que el que tenim entre mans no és una
llei integral de la joventut sinó una llei de polítiques cap a la
joventut.

A l’article 1 s’hi manté la següent esmena, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1102/06,
de substitució.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sra. Presidenta, nosaltres consideram que a l’article 1.2 la
definició de colAlectiu de joventut és millor la que plantejam
nosaltres que la que hi ha en el projecte de llei.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vol la paraula algú més?
Algú més vol la paraula? Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord amb aquesta esmena,
votarem en contra perquè nosaltres pensam que és una llei
integral per a la joventut. Gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta se va acceptar en
ponència, no? Aquesta esmena va ser acceptada en ponència.
Per tant, se manté. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 31 / 4 de juliol del 2006
Sí, un moment que el lletrat s’ho mirarà. Ho confirmarà si
és així.
(Remor de veus)
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Podem passar a votació Sra. Presidenta.
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fa de manera irregular, es fa en un període extraordinari i per
tant, fins i tot de forma ilAlegal. Per tant, des del Grup
Parlamentari Socialista, i adherint-nos a les paraules
manifestades per la portaveu del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, sí que farem l’argumentació política de les
esmenes que hem presentat, perquè les hem presentat i estam
d’acord amb totes elles, consideram que són necessàries, però
no realitzarem allò que és pròpiament l’acte administratiu i que
és exercir el dret al vot que tenim en aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a votació idò.
Té la paraula el Sr. Rosselló.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Té la paraula, Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
A mi m’agradaria saber la intenció dels portaveus de
l’oposició, si ells votaran les seves esmenes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Jo no afegiré cap altra cosa a allò que ha dit la portaveu
socialista i el Partit Popular sabrà si està d’acord amb les
esmenes, en funció de l’actitud concreta que hi ha en aquests
moments, o en funció de què realment està d’acord. Si realment
està d’acord amb l’esmena, que supòs que quan està d’acord és
perquè està d’acord i perquè millora la llei, supòs que la
defensarà. Si com a càstig a una actitud administrativa decideix
no votar-la, allà la seva responsabilitat.

Té la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que la intenció dels grups
de l’oposició, almanco la del PSM, ha quedat molt clara
presentant totes les esmenes, fent la feina quan era hora i
presentant-les en termini reglamentari i ara si el Partit Popular
està disposat a acceptar-les és per això que les presentam, per
si el grup majoritari les vol acceptar o no.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres consideram que almanco
les esmenes dels grups de l’oposició que presentin aquestes
esmenes...
LA SRA. PRESIDENTA:
Un moment, perdó. És que no quedarà gravat.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, està encès. Nosaltres deim que donam el nostre suport
a aquestes esmenes amb les quals estam d’acord, però nosaltres
voldríem que el grup que proposa l’esmena almanco que la
voti, perquè si no ...
LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, un segon. Crec que càstig, me sembla que el Partit
Popular no n’ha fet i no ho ha manifestat, en tot cas han estat
vostès que ara han manifestat que no votaran. Però bé, té la
paraula ...
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A mi m’agradaria demanar
al Sr. Lletrat si aquesta comissió és legal o és ilAlegal. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Lletrat, té la paraula.
EL SR. LLETRAT:
Amb el permís de la Sra. Presidenta, aquest lletrat només li
pot manifestar l’acord de Mesa, si mal no record, perquè ho
estic citant de memòria, de dia 21, que així ho va acordar. Per
tant, no tenc res més a dir.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies. A nosaltres ens agradaria saber si s’aplica el
Reglament o no s’aplica el Reglament. Si s’aplica el Reglament
nosaltres estam disposats a votar, tal i com hem fet durant totes
aquestes sessions.

Un segon, per ordre. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sra. Presidenta, des del Grup Parlamentari Socialista
voldríem manifestar que consideram que aquesta comissió es

Crec que el Reglament s’aplica, el que passa és que de
vegades hi ha interpretacions i cadascú es veu que l’interpreta
a la seva manera. Per tant, seguirem. D’acord?
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Passam a la votació de l’esmena 1102.
(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
Totes les esmenes. Llavors passaríem a la votació conjunta
de les esmenes 1103, 1106, 1104 i 1105.

El resultat de la votació de l’esmena 1102 quin seria?
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Sr. Lletrat?
Per tant, a l’esmena 1102 de l’article 1, 9 vots a favor; cap
en contra, cap abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de les esmenes que s’han citat 9; abstencions
i vots en contra, cap.

La votació de l’article 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
núm. 1162/06, de substitució, 1163/06, d’addicció, 1164, de
substitució i 1165, d’addicció.

Vots a favor 9; vots en contra cap; abstencions cap.
Vol fer el debat conjunt? Sí. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
A l’article 2 s’hi mantenen les següents esmenes: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 1103, de
substitució, 1106, de substitució, 1104, d’addicció, 1105
d’addicció. Farem el debat conjunt. Li va bé?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí. L’esmena 1103, com vostè ha dit és de substitució,
planteja substituir el punt 3 de l’article 2 perquè pensam que
dóna més força al tema de la formació i de la informació i no
ho deixa de forma voluntària, sinó que és d’exigència.
L’esmena 1106 és de substitució a l’article 2.3 de l’apartat
g). Dóna una redacció que consideram més adequada a un dels
principis de les polítiques de la joventut.
La 1104 és d’addicció i planteja una apartat nou en el punt
tercer de l’article 2 i que fa referència a impulsar les polítiques
de promoció de la salut i que consideram no recollides en
aquest articulat.
I la 1105, també d’addicció, és afegir un altre punt més i fa
referència a un punt més que consideram necessari dins aquest
catàleg de principis que seria la defensa i el foment de llengua
i de la cultura catalana entre la joventut.
LA SRA. PRESIDENTA:
Algú més vol la paraula?
Podem passar a votació.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sra. Presidenta. Dir que nosaltres acceptarem la 1103, la
1106, la 1104 i la 1105.
Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mitjançant l’esmena 1162
demanam substituir el punt 3.d) de l’article 2, perquè el
redactat actual parla de possibilitar l’accés a la formació adient.
Nosaltres entenem que en polítiques de joventut, bàsicament
allò que s’ha de possibilitar no és possibilitar l’accés a la
formació, sinó garantir una educació pública, gratuïta i de
qualitat, a qualsevol edat, a qualsevol espai, sigui formal o no
formal i creant les condicions necessàries per dur-ho a terme.
Pensam que l’educació és un dret, no és que ho pensem, és un
dret fonamental i evidentment les administracions i els governs
moderns han de garantir aquest dret i no “han de fer possible”,
han de garantir l’exercici d’aquest dret.
A la 1163 demanam l’addicció d’un nou apartat en aquest
article 2 i en el punt 3, que també parla d’impulsar polítiques
de promoció de salut entre els joves. Pensam que són molt
important aquestes polítiques de joventut, sobretot per tenir un
major coneixement en conductes de risc, en aquells aspectes
que més afecten els joves i que són la sexualitat, les
drogodependències i la nutrició, pensam que això és bàsic. Per
tant, també ha de ser un dels principis que han de regir aquesta
política de joventut.
A l’esmena 1164 demanam substituir l’apartat e) del punt
3 de l’article 2 que parla de formar i conscienciar el jovent,
amb la importància sobre el medi ambient. Més que formar i
conscienciar pensam que s’han d’establir les mesures
necessàries per a la formació i la informació en aspectes
mediambientals i que s’han de dirigir a un desenvolupament
sostenible de tots els aspectes de la societat.
I a la 1165 també demanam l’addicció d’un nou apartat, allà
on s’ha de promoure fomentar i garantir les mesures necessàries
per a la defensa i el foment també de la llengua i la cultura
pròpies d’aquestes Illes Balears, a tots els àmbits. Pel fet de què
és la llengua pròpia d’aquestes illes i per tant, també s’ha
d’utilitzar com a eina que faciliti la integració de la població
nouvinguda.
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I crec que eren aquestes quatre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr.
Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari, sent
l’únic partit polític que vol apostar per la joventut durant aquest
estiu, pareix que els altres partits és com si no hi fossin. Dir que
acceptam l’esmena 1162 al PSM.
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Moltes gràcies, Sr. Rubio.
Passarem a votació de les esmenes 1162, 1163, 1164 i
1165.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:

La 1163 també la votarem afirmativament, tot i que també
ja vàrem acceptar la 1257 del Partit Socialista, però consideram
que aquesta esmena d’addicció que presenta el PSM-Entesa
Nacionalista és positiva. Per tant, li donarem el nostre suport.
També donarem el nostre suport a la 1164, pel tema
d’establir les mesures necessàries d’informació i formació amb
els aspectes que diu l’articulat.

Vots a favor 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 1255/05, de
substitució. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

I també donarem suport a l’esmena 1165 presentada per
aquesta mateixa formació política.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rubio. Passam idò a la votació.
Vots a favor? Perdó?

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista ha
presentat aquesta esmena en el mateix sentit que ho ha fet
també el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista en una
de les esmenes anteriorment debatudes. Aquesta esmena es
refereix a l’article 2, apartat 3, concretament al punt d).
L’article 2 ens parla de polítiques de joventut i l’apartat 3 ens
diu que les polítiques de joventut han de perseguir
bàsicament... i ens fa un llistat d’aquells objectius o aquelles
coses que s’entén que han de perseguir les polítiques de
joventut.

(Remor de veus)
Vol fer un aclariment? Té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Agrair al Partit Popular que almanco que les calors de
l’estiu l’han fet reflexionar i les coses s’haguessin pogut
acceptar abans i ja estarien incorporades a la llei, però almanco
s’incorporen ara i entre tots farem una bona llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Puc contestar?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair també el to del PSM, però
li faria el suggeriment de què tant de bo la calor de l’estiu
l’estimuli per fer feina i per votar almanco les seves esmenes.

A l’apartat d) concretament parla de possibilitar l’accés a la
formació adient, formal i no formal, per garantir el seu futur,
d’acord amb les seves expectatives personals, establint les
condicions necessàries per possibilitar aquest accés a tota la
joventut. Nosaltres consideram, com també així ho ha dit la
portaveu que abans m’ha precedit, que l’educació és un dret i
és un dret recollit a la Constitució espanyola com un dret
fonamental. Per tant, l’administració té l’obligació, en aquest
cas del Govern balear, de garantir el seu exercici, entenent que
ratllar de “possibilitar l’accés” no garanteix suficientment
aquest accés.
Per tant, plantejam la nostra esmena en el sentit de què
quedés substituït el punt d), actualment existent a la llei, pel
punt d) que es proposa a l’esmena i que diu: “garantir una
educació pública, gratuïta i de qualitat, així com l’accés a la
formació adient, ja sigui formal, no formal o informal a tots els
joves. En aquest sentit es crearan les condicions necessàries per
possibilitar a tots els joves l’accés a aquesta formació per
garantir el seu futur, d’acord amb les seves expectatives
personals”.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Rubio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que a la 1255 del Partit
Socialista votarem en contra perquè ja vàrem acceptar la 1162
del PSM i ens pareix més adient.
I després tenim les esmenes del mateix article i que ja varen
ser acceptades en ponència. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ja estan acceptades. Per tant, ara només seria la votació de
l’esmena 1255.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanaríem a Esquerra
Unida i Els Verds una proposta de transacció i substituir
“almenys 10 anys” per 5 anys. D’aquesta manera consideram
que li donaríem suport.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula... Hi està d’acord? Llavors, passaríem a la
votació, amb aquesta transacció de l’esmena 1107.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor de l’esmena 1107 transaccionada, 9; en contra
i abstencions, cap.

Vots a favor cap; vots en contra 9; abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
La votació de l’article 2.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, amb les esmenes incloses i votades
favorablement, 9; vots en contra cap i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 3 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 3.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 4 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1107/06,
de substitució. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sra. Presidenta, senzillament proposam rebaixar el temps de
residència a les Illes Balears per poder ser considerat que s’ha
viscut aquí a les Illes de 10 a 2 anys.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Rubio.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
1166/06, de modificació i 1167/06, de substitució. Vol fer el
debat conjunt d’aquestes dues esmenes Sra. Mascaró? O per
separat, com vulgui.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Si puc el faré conjuntament. La
1166 demana afegir després de “formació i ocupació”, perquè
de vegades els joves surten a fora per temes de feina i tenen
intenció de tornar. Per tant, també s’hauria de tenir en compte
aquest motiu de residència temporal fora de les illes. I després
tot el darrer paràgraf que parlava de temps de residència aquí.
Nosaltres demanam substituir-ho sempre que acreditin aquestes
circumstàncies i que el seu darrer veïnatge administratiu hagi
estat algun municipi de les Illes Balears. Si eren d’aquí quan
varen sortir temporalment a fora, pensam que segueixen sent
d’aquí, independentment del temps que faci que hi viuen.
I després la 1167 demanava substituir el punt 3... Era el
tema dels estrangers que aquí l’articulat de la llei fa referència
que els ciutadans de la Unió Europea podran accedir als
serveis, segons la legislació vigent, evidentment. I després que
en el cas dels estrangers extracomunitaris s’havien de supeditar
als acords i temes internacionals. Nosaltres entenem que des del
moment que són aquí i que tenen intenció de continuar vivint
aquí, encara que no hi hagi acords internacionals, estan creant
una societat paralAlela i nosaltres voldríem i pensam que un
Govern que ha creat una Conselleria d’Immigració i que fa
tanta propaganda de què treballa per a la immigració, que a
efectes de joventut, per tant, a efectes d’aquesta llei, també han
de tenir la consideració de joves de les Illes Balears totes les
persones estrangeres, o sigui, tot el jovent, dins els marges que
estableix l’edat que tenguin residència en aquestes illes, quan
són aquí. En cas contrari estam creant dues societats, uns joves
que tenen uns serveis i uns altres que també resideixen aquí,
segurament no poden triar viure a una altra banda perquè la
família els ha duit aquí i que no tendran dret a uns serveis. Per
tant, estam creant uns ciutadans de segona.
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Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho deixam anar.

D’acord. Té la paraula el Sr. Rubio.
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Passam a la votació conjunta de les esmenes 1166 i
1167/06.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que no donarem suport a
l’esmena 1166 del PSM, ja que consideram que la transacció a
la qual hem arribat amb Esquerra Unida ens pareix més adient.

Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:

I dir que tampoc estam d’acord amb l’esmena 1167. En
aquest sentit voldríem destacar que la llei de dependència
estatal del Govern socialista diu exactament el mateix i xerra
d’un sistema nacional públic i d’una universalitat. Per tant, no
entenem com de vegades a un lloc se demana una cosa i a un
altre lloc se’n demana una altra, quan realment està clar que el
crèdit és necessari per fer la despesa i si l’administració no té
aquest crèdit no pot actuar. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Vol la paraula? Té la paraula Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rubio, no entenc com
és que no entén que no ho haguem demanat a Madrid. Al meu
partit, per sort o per desgràcia, no tenim representació a
Madrid. Per tant, ho demanam allà on tenim veu i vot per
demanar-ho i és en aquesta cambra.
Nosaltres entenem que en aquesta comunitat hi ha moltes
persones immigrades, és cert. Entenem que és el Govern el que
ha d’establir prioritats. I també entenem que mantenir dues
societats paralAleles és crear més problemes allà on no n’hi ha.
Per tant, és un esforç que demanam a aquest Govern i
evidentment els doblers sempre són els que són, però les
prioritats les pot establir el Govern.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vol la paraula?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. És cert, m’oblidava que només hi
era el Partit Socialista, el que passa és que aquí tenen bona
sintonia per a determinades coses, pensàvem que a nivell
nacional també.

Vots a favor, cap; en contra 9; abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1259/06, de
modificació. Debat de l’esmena té la paraula la Sra. Camps, si
vol.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena, la 1259/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista coincideix en els
mateixos termes d’una esmena presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que ha estat debatuda
just ara. I fa referència a l’apartat primer de l’article 4. Aquest
apartat efectivament diu que se consideraren joves de les Illes
Balears, aquells joves amb residència temporal fora de les Illes
Balears per raó de la seva formació, sempre que acreditin
aquesta darrera circumstància i haver residit a les Illes Balears
almenys 10 anys i que el seu darrer veïnatge administratiu hagi
estat algun municipi de les Illes Balears.
Doncs en aquest sentit presentam l’esmena, solAlicitant dues
coses. La primera, incorporar, a més de la raó per la qual se viu
fora, sigui la formació, incorporar també l’ocupació. Tenim
joves de les Illes Balears que viuen fora d’aquesta comunitat no
només pel fet de formació, sinó també pel fet d’ocupació. I en
segon terme mitjançant la nostra esmena demanam no rebaixar
aquest temps, almanco 10 anys, d’haver residit a les Illes
Balears, sinó que demanam eliminar-lo completament. La raó
d’aquesta solAlicitud és la mateixa redacció que té l’article 4 a
la llei, ja que ratlla de residència temporal fora. Per tant, si és
temporal entenem que tota la resta del temps de vida d’aquest
jove que viu fora per raons de formació o ocupació, doncs ha
estat a les Illes Balears i per tant entenem que és suficient exigir
que el seu darrer veïnatge administratiu hagi estat qualque
municipi de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Vol la paraula, no? Passam idò a la votació.

Moltes gràcies.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio.

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

Passam a la votació...

LA SRA. PRESIDENTA:
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Votació de l’article 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

Sí, vol fer un aclariment? El Sr. Rubio té la paraula.

EL SR. LLETRAT:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 5 s’hi mantenen les esmenes següents: el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1108/06,
de substitució, i 1109/06, de supressió. Vol fer el debat conjunt
o separat, Sr. Rosselló?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, sí, conjunt. Presentam dues esmenes, una a l’apartat 1
que senzillament canvia el redactat, el rerafons, diu el redactat:
“per això les administracions públiques han de comptar amb el
suport i la participació de la societat civil”. Nosaltres creim que
les administracions públiques vetllaran per la participació,
etcètera, etcètera, no? No han de comptar amb el suport perquè
el suport és voluntari, de les entitats, sinó més bé és al revés.
I al punt 2 fa una reserva, el redactat de la llei, que
pressuposa que es faran una sèrie de coses “en el marc de les
seves disponibilitats pressupostàries i d’acord amb la seva
normativa financera”. Nosaltres creim que això s’ha de
suprimir tenint en compte que l’obligació de l’administració és
tenir aquestes disponibilitats pressupostàries per assumir
aquesta responsabilitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, vol la paraula?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, Sra. Presidenta. Només per dir que donarem suport a
l’esmena 1108 d’Esquerra Unida i Els Verds, tot i que ja vàrem
acceptar la 1260, en el mateix sentit, del Partit Socialista, i que
també donarem suport a l’esmena 1109 d’Esquerra Unida, però
sí que vull recordar també en aquest cas que la Llei de
dependència del Partit Socialista a nivell nacional estableix un
sistema públic i universal, justament el contrari que es demana
aquí, per tant no entenem per què el que aquí és bo, allà és
dolent o al contrari. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Una volta aclarit, passarem a la votació. Perdó, té la
paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, no sé que té a veure la dependència ni el servei públic
general. Nosaltres el que plantejam aquí és la supressió d’“en
el marc de les seves disponibilitats pressupostàries i d’acord
amb la seva normativa financera”, per tant no té res a veure
amb el que m’ha contestat, és un altre aspecte, en aquest cas.

Gràcies, Sra. Presidenta. Té a veure en el sentit que aquí
posa “disponibilitat pressupostària”, si no hi ha crèdit
pressupostari, no hi ha despesa. Just el mateix que posa la Llei
de dependència del Partit Socialista, partit amb el qual, crec,
vostès són socis a Madrid. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, passem a votació. Votació conjunta de les esmenes 1108
i 1109/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
núm. 1232/06, de modificació, i 1168/06 de modificació, farem
el debat conjunt?, 1232, ...sí?
Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta primera esmena,
la 1232, demanam afegir quan diu “que han de comptar amb el
suport i la participació de la societat civil”, demanam afegir
també “de les entitats i dels interlocutors lliurement establerts”,
que seria el Consell de la Joventut de les Illes Balears, que
pensam que és una entitat que ha d’aparèixer amb noms i
llinatges en aquesta llei i a més, també afegir-hi que han de
vetllar les administracions públiques per garantir-ne la
participació, vull dir que no basta esperar que participin sinó
que han d’impulsar que la societat civil i aquestes entitats
participin en les polítiques corresponents.
I després la 1168, també demana això, suprimir “en el marc
de les seves disponibilitats pressupostàries i d’acord amb la
seva normativa financera”, això és un article, una frase, que ja
he sentit l’argumentació que ha fet el Partit Popular a l’anterior
portaveu que tenia la mateixa llei, és una frase que es podria
posar a tots i cadascun dels articles de tots els decrets i totes les
normatives que fa el Govern, el que passa és que,... perquè
sempre és així, vull dir, el Govern sempre fa coses en el marc
de les seves disponibilitats pressupostàries tan si ho diuen com
no, perquè no se les pot botar i d’acord amb la normativa
financera perquè si no va en contra de la llei, per tant està fent
una ilAlegalitat. Per tant, posar això és una obvietat que a la
vegada aparèixer a segons quines lleis i a segons quines no
pareix que és com una espècie d’amenaça, eh?, si no feis
bondat no hi haurà disponibilitat pressupostària. Per tant és
molt fàcil retirar-ho i que quedi sense, vull dir, i tanmateix es
complirà.
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LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Té la paraula, si la vol, el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
l’esmena 1232, del PSM, consideram que és important, i també
donarem suport a l’esmena 1168, ja que, efectivament, ella ho
ha explicat molt bé, és una obvietat. La mateixa obvietat que
recull la Llei nacional de dependència.
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Gràcies, Sra. Presidenta. Encara que el Partit Socialista ens
proposi obvietats, en ares al consens i a tenir una llei
consensuada al màxim, li donarem suport. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rubio. Vol la paraula? Passem, idò, a
votació.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
Sr. Lletrat.

Moltes gràcies.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Moltes gràcies, passem idò a votació de les esmenes 1232
i 1168/06.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

Votació de l’article 5.

Sr. Lletrat.

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

SR. LLETRAT:

Sr. Lletrat.

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

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

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1261/06, de
modificació. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Si, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
presenta una esmena igual que la que ha presentat Esquerra
Unida i Els Verds, igual que la que ha presentat també PSMEntesa Nacionalista. Aquesta esmena va dirigida a l’apartat 2
de l’article 5 d’aquesta llei i quan precisament la llei ens parla
que “les administracions públiques de Illes Balears han de
potenciar i protegir la iniciativa social que promogui el
desenvolupament dels joves de les illes, especialment aquells
que ho facin sense ànim de lucre”, etc., diu “aquesta oferta les
administracions públiques de les Illes Balears en el marc de les
seves disponibilitats pressupostàries i d’acord amb la seva
normativa financera han de donar el suport tècnic i financer
necessari a aquestes iniciatives”. Ja ho hem sentit en el debat
anterior, està clar que és una obvietat, però nosaltres també
demanam que en el text de la llei se suprimeixi aquesta
expressió. És a dir, que el text quedés modificat i quedés
redactat en el sentit de dir “que promoguin els mateixos joves
a tal efecte les administracions públiques de les Illes Balears
donaran -com una obligació, per tant, per garantir el dret
d’aquests joves- el suport tècnic i financer necessari a aquestes
iniciatives”.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

A l’article 6, es mantenen les esmenes següents, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1170/06, de
modificació i 1171/06, també de modificació. Té la...., bé, va
bé o no?, va bé? Té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Perdoni, Sra. Presidenta. Què li sabria greu repetir els
números?
LA SRA. PRESIDENTA:
No, gens ni mica. RGE 1170/06 i 1171, de modificació
totes dues. Té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí a la 1170 demanam
substituir allà on diu “minorar els obstacles causats per”, quan
parla de prestar especial atenció a promoure la igualtat
d’oportunitats, el text original parla de “minorar els obstacles
causats per la doble insularitat”.
Nosaltres pensam que el Govern o l’administració ha de
treballar per eliminar els problemes derivats, els obstacles no
els llevarem, si hi ha la mar per enmig i per arribar a Mallorca
des de Formentera són dues, o al revés, a Formentera des de
Mallorca, els obstacles no els eliminarem, el que sí pot fer el
Govern és eliminar aquells problemes ajudant amb ajudes
econòmiques o posant més serveis per travessar la mar. Això
per una banda
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I l’altra, la 1171 també va en el mateix sentit, enlloc de
“reduint”, parla el text del Govern, “tenint l’oportunitat de
rebre els serveis en qualitat i reduint els efectes”, nosaltres
pensam que l’objectiu del Govern no ha de ser reduir els
efectes sinó eliminar els efectes de la desigualtat social,
territorial i econòmica.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions.
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
La votació de l’article 6.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
EL SR. LLETRAT:
Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular se sent molt
identificat amb la filosofia de l’esmena 1170 i per això li
donarem el nostre suport i també donarem suport a la 1171, ja
que eliminar és més ample que reduir

Vots a favor de l’article 6, 9; en contra i abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rubio. Passarem, idò, a votació de les
esmenes 1170 i 1171/06.

A la denominació del títol I, a la denominació del capítol 1
i a l’article 7 no s’hi han presentat esmenes. Passaríem a la
votació conjunta de la denominació del títol I, de la
denominació del capítol 1 i de l’article 7.
Vots a favor? En contra i abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Sr. Lletrat.
Vots a favor 9; en contra i abstencions, cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 1262/06, de
substitució. Té la paraula la Sra. Camps.

A l’article 8 s’hi mantenen les esmenes següents, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 1111/06,
d’addició, 1110/06, de supressió i 1112/06, també d’addició.
Vol fer el debat conjunt, Sr. Rosselló?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és igualment
idèntica a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista. Nosaltres en el punt c) de l’apartat 1 de
l’article 6, també demanàvem substituir el terme “minorar” per
“eliminar”, ja que aquest apartat ens està rallant d’igualtat
d’oportunitats i minorar els obstacles causats per la doble
insularitat no suposa garantir aquesta igualtat d’oportunitats
sinó simplement intentar reduir les diferències que hi pugui
haver. Entenem que el que ha de pretendre la llei i el que ha de
garantir la llei és que, efectivament, aquests obstacles que
puguin sorgir com a conseqüència de la doble insularitat no
suposin una minva de la igualtat d’oportunitats que hem de
tenir tots els joves de la nostra comunitat, i per tant, idò hem
presentat aquesta esmena per tal que es garanteixi aquesta
igualtat d’oportunitats.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Vol la paraula?, no? Idò
passam a la votació de l’esmena 1262/06.

Sí, Sra. Presidenta. A la primera, 1111, només plantejam
afegir a l’apartat f) de l’article 8 que aquestes tasques que
planteja l’apartat es facin en colAlaboració amb l’Observatori de
la Joventut, llavors en conseqüència, com que nosaltres creim
que s’ha de crear dins aquesta llei un observatori de la joventut,
que és una esmena que presentam més endavant, proposam
eliminar de l’article 8 els apartats g),e) i h), no perquè no
creguem que s’hagin de fer sinó perquè creim que
correspondrien a l’Observatori de la Joventut i estan
incorporats a l’article que nosaltres proposam de creació
d’aquest observatori.
I la 1112 a l’apartat i), afegir-hi “garantint que el Consell de
la Joventut de les Illes Balears pugui desenvolupar les seves
tasques per les quals ha estat creat”. En definitiva, valorar i
protegir per llei aquest organisme.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Vol la paraula?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donaríem suport a
l’esmena 1112/06, d’Esquerra Unida i Els Verds, i en
demanaríem votació separada. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Idò passaríem a la votació separada, per una banda
feríem les 1111 i 1110, i per l’altra la 1112. Les 1111/06 i
1110/06, passam a la votació d’aquestes dues.
Vots a favor?
En contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de les 1111 i 1110, cap; vots en contra, 9;
abstencions, cap.

hagués un a nivell autonòmic, evidentment d’àmbit més reduït,
però amb les mateixes funcions dins la nostra comunitat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que donarem suport
a l’esmena 1172, del PSM, a la 1173 també li donarem suport,
no li donarem suport a l’esmena 1174, perquè demana la
supressió d’un apartat que dóna drets a la joventut i per tant no
hi estam d’acord, el contrari seria reduir drets, i igual la 1175,
també parla de suprimir l’apartat g) i també és reduir drets,
igual que la 1176 que seria suprimir l’apartat h) de l’article 8,
tampoc no li donarem suport. I per tant, demanaríem votació
separada de les esmenes que hem dit que votarem a favor i de
les que hem dit que votarem en contra. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Vol la paraula?, sí?

I la 1112, passaríem a votació.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor? Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9.
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Perquè quedàs constància
damunt l’acta que en cap cas no pretenem reduir drets sinó
simplement traspassar aquests drets a un altre organisme, vull
dir no és que pretenguem eliminar això, ja he dit abans que era
conseqüència d’una altra esmena que crea precisament
l’Observatori de la Joventut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE 1172, de modificació, 1173, de modificació, i 1174/06, de
supressió, 1175/06, de supressió i 1176/06, també de supressió.
Vol fer el debat conjunt, Sra. Mascaró?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sra. Presidenta. Les dues primeres 1172 i 1173 només
demanen afegir que en aquestes competències de
l’administració de la comunitat autònoma, en aquests dos
apartats, es facin amb participació del Consell de Joventut de
les Illes Balears, pensam que és un organisme creat per llei, que
té entitat pròpia i que una de les seves funcions és precisament
participar amb l’administració en aquestes tasques que
estableix aquí, en aquest article, la llei. I després les 1174, 1175
i 1176 són conseqüència d’una esmena que defensarem un poc
més endavant que demana la creació de l’Observatori de la
Joventut, i pensam que aquestes competències que estableixen
aquests apartats e), g) i h) de l’article 8 haurien de ser de
l’Observatori de la Joventut, que és curiosament un dels
objectius que tenia el Partit Popular dins els temes de joventut
per a aquesta legislatura, que Noves Generacions a nivell
estatal defensa que existeixi l’observatori a nivell estatal, que
li pareix bé, a més amb pràcticament les mateixes funcions que
estam demanant nosaltres aquí, però que curiosament els
d’àmbit autonòmic no ho defensen, sembla. I demanaríem que
si els pareix bé a nivell estatal, també els pareixés bé que n’hi

Vol la paraula, Sr. Rubio?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres veim que a l’article 8
hi ha una sèrie d’apartats com l'h), el g), etcètera, en els quals
es parla de colAlaboració i d’actuació entre diferents institucions
per donar drets i per tant mantenim aquest tracte de donar drets
a la joventut. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA.
Una volta aclarit, passarem a votació. Per tant, faríem
votació separada, faríem conjuntament les esmenes 1172 i
1173, passam a votació aquestes dues.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
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I llavors passaríem també a les 1174, 75 i 76/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 1263/06, de
modificació, 1264/06, de modificació, 1265, de substitució,
1266/06, de modificació i 1268/06, de modificació. Farem el
debat conjunt de les esmenes. Sra. Camps, vol la paraula?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta. M’ha anomenat quatre esmenes, fins la
1266.
LA SRA. PRESIDENTA:
1268 m’he deixat tal vegada, 1268 és la darrera em pareix
que no l’he anomenada.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Són cinc esmenes. Correcte, sí.

L’esmena 1264/06 va en el mateix sentit, però en aquest cas
l’esmena es fa en el punt b) d’aquest article 8, i de la mateixa
manera que acab d’expressar anteriorment es vol garantir la
participació dels joves a través d’aquesta participació del
Consell de la Joventut de les Illes Balears. Aquest apartat ens
ralla d’elaborar, aprovar i si n’és el cas modificar la
planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i per tant entenem que
en aquesta activitat de planificació de les polítiques de joventut
hi hem de participar precisament els joves, mitjançant aquest
Consell de la Joventut de les Illes Balears.
L’esmena 1265/06 es refereix a l’apartat e) de l’article 8,
l’apartat e) simplement diu “ordenar i gestionar les
estadístiques autonòmiques”, des del Grup Parlamentari
Socialista també hem presentat una esmena que la veurem més
endavant, mitjançant la qual demanam la creació de
l’Observatori de la Joventut, a nivell autonòmic, i per tant
entenem que aquestes funcions d’ordenar i gestionar les
estadístiques autonòmiques qui els ha de dur a terme és aquest
observatori de la joventut.
I l’esmena de substitució que plantejam en aquest punt e),
a part d’aquestes dues funcions d’ordenar i gestionar, demanam
que en faci d’altres, com realitzar, ordenar, gestionar, promoure
i publicar les estadístiques autonòmiques mitjançant
l’Observatori de la Joventut creat a tal efecte i en la
participació activa als òrgans de presa de decisions del Consell
de la Joventut de les Illes Balears, donant així també
participació en aquest punt a aquest Consell de la Joventut de
les Illes Balears tal com demanam a les dues esmenes anteriors.

LA SRA. PRESIDENTA:
Si, perdó.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, igual no ho havia entès jo bé. Aquestes cinc esmenes sí
les podem defensar conjuntament si bé faré referència a la
meva intervenció de forma individualitzada a cada una d’elles.

L’esmena 1266/06 es refereix al punt g) de l’article 8,
d’aquest mateix article, i també fa referència lògicament a
l’Observatori de la Joventut creat a aquest efecte. Aquest
apartat parla de dur a terme els estudis, les investigacions, les
publicacions, els congressos, els plans de formació dels
professionals, els programes experimentals de joventut i lleure
d’àmbit, etcètera, etcètera, i entenem que en aquestes tasques
la funció de l’Observatori de la Joventut és imprescindible. I
per tant, també hi feim referència.

LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Començam per la 1263/06, aquesta esmena és una esmena
de modificació ja que proposa afegir en el punt a) de l’article
8 un text que impliqui reconèixer o garantir la participació del
Consell de la Joventut de les Illes Balears, és a dir, aquest
apartat a) ens ralla de regular reglamentàriament les condicions
dels centres, les instalAlacions, els serveis, les activitats i els
programes de la joventut i en general totes les matèries que
regula aquesta llei o incloses dins les competències de joventut
i lleure. Entenem que es tracta de planificar el que són aquestes
polítiques de joventut i en aquest sentit, entenem que s’ha de
garantir la participació dels joves en aquesta planificació de les
polítiques de joventut que els afectaran a ells i tenint un òrgan
com és el Consell de Joventut de les Illes Balears, entenem que
s’ha de garantir la seva participació i per tant, proposam
l’esmena que acab de defensar.

I per últim amb l’esmena 1268/06 també en aquest article,
però en aquest cas a l’apartat i), proposam una modificació,
l’apartat i) actualment, així com està redactat, ralla de “prestar
suport al teixit associatiu juvenil com a vehicle principal de
transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i
respecte a la diversitat sense excloure altres formes de
participació”. La nostra esmena va en el sentit que se
substitueixi o es modifiqui aquest apartat així com ve redactat
pel següent: “ Prestar suport al teixit associatiu juvenil com a
vehicle principal de transmissió de valors democràtics de
tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat, mitjançant la
dotació dels recursos econòmics i materials suficients al
Consell de la Joventut de les Illes Balears, com a màxim
representant dels joves associats sense excloure altres formes
de participació”.
Entenem que, efectivament, si la llei considera i la llei es
fonamenta en aquesta participació dels joves com a fet
imprescindible per dur a terme polítiques de joventut, entenem
que el màxim òrgan, sense excloure altres formes de
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participació, però precisament de participació dels joves és a
través d’aquest consell de la joventut de les Illes Balears. Per
tant, entenem que aquí s’ha d’incloure i també s’ha de dotar de
recursos tant econòmics com materials suficients per dur a
terme aquestes tasques.

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 8.
Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat.

Moltes gràcies, Sra. Camps. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Presidenta. Per dir
que a la 1263 sí que li donarem suport, també a la 1264 també
li donarem suport i votarem a favor d’aquesta esmena, a la
1265 no li donarem suport, per tant votarem en contra, a la
1266 no li donarem suport i per tant votarem en contra, a la
1267 ...
LA SRA. PRESIDENTA:
No, perdó, 68, 68. Aquella ja la vàrem acceptar en
ponència.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Val.
LA SRA. PRESIDENTA:
La 1268.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Va quedar incorporada a la transacció corporacions locals
i consells no? Era una transacció. Val.

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 9, s’hi mantenen les esmenes següents, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm. 1178/06, de
modificació i 1179/06, de substitució. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. La 1178 demana
simplement afegir al final del punt, quan parla a l’apartat f)
quan parla de les competències del Consell Insular, afegir-hi:
“amb la colAlaboració de l’Observatori de la Joventut” perquè
nosaltres pensam que aquest és un organisme que s’hauria de
crear.
I la 1179 demana substituir el punt g) d’aquest primer
apartat de l’article 9, substituir per un canvi de redactat, el punt
g) diu fomentar, que és una de les competències dels consells
insulars, “Fomentar els consells insulars de la joventut i donarhi suport”, i nosaltres demanam que sigui “El foment, el suport
tècnic, econòmic i formatiu dels consells insulars de joventut”.
Pensam que és molt més complet i en la mateixa línia
d’esmenes que s’han aprovat avui mateix.

I després l’esmena 1268, a aquesta no li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors faríem votació separada, vol la paraula? Idò farem
votació separada de les 1263 i 64, passaríem a votació.
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D’acord. Té la paraula el Sr. Rubio, si la vol.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor? En contra? Abstencions?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que votarem en
contra de la 1178. Votarem a favor de la 1179, i ja està.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí. Idò farem votació separada, votació de la 1178/06, de
modificació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra? A favor i abstencions.
I ara de les 1265, 1266 i 1268, també ho faríem
conjuntament.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 9; abstencions, cap.

I llavors la 1179.
Vots a favor? En contra i abstencions.
Del grup parlamentari, ... Perdó, perdó, sí, perdó, Sr.
Lletrat, sí, que quedi constància.
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EL SR. LLETRAT:

matèria de joventut, tot i que el seu partit s’oposà a aquestes
competències per a l’illa de Mallorca.

Vots en contra de l’esmena 1178, 9.
Vots a favor de l’esmena 1179, 9. Abstencions i vots en
contra i a favor de l’altra, cap.

I dir que no donarem suport a la 1270, presentada pel Partit
Socialista. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Llavors farem, ... perdó. Té la paraula la Sra. Camps.
Moltes gràcies, i deman disculpes.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1269/06, de
modificació, i 1270/06, de modificació. Té la paraula la Sra.
Camps.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Igual l’oposició és perquè
aquest suport econòmic no era suficient per a l’illa de Mallorca.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La primera de les esmenes que
presenta el Grup Parlamentari Socialista a l’article 9 és la
1269/06, referida al punt b) de l’apartat 1 d’aquest article 9, i
és una esmena de modificació, en el sentit d’afegir, a la part
final d’aquest apartat b), “d’acord amb els recursos que el
Govern de les Illes Balears transfereixi als consells insulars per
aquest motiu”. És a dir, aquest apartat b) ens ralla, bé, l’article
9 ens parla de les competències dels consells insulars i en
aquest apartat b) es diu, com a competència d’aquests ens, dels
consells insulars, “Assistir, des del punt de vista jurídic,
econòmic, formatiu i tècnic, en matèria de joventut i lleure, els
municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de
gestió i colAlaborar-hi”.
Està clar que una llei, és molt fàcil dins la llei imposar
aquesta obligació, però ens adonam que és assistència des del
punt de vista jurídic, econòmic, formatiu i tècnic; açò suposa un
cost, si bé es preveu la transferència d’aquestes competències
en joventut als consells insulars, a dia d’avui, que és quan
defensam aquesta esmena, entenem que és imprescindible
perquè aquestes funcions les puguin dur a terme els consells
insulars, afegir que aquestes actuacions es faran “d’acord amb
els recursos que el Govern de les Illes Balears transfereixi als
consells insulars per aquest motiu”. Açò quant a la primera de
les esmenes.
La segona d’elles és la 1270/06. Aquesta esmena es fa al
punt g) de l’apartat 1 de l’article 9; igualment és una esmena de
modificació. L’actual apartat ens ralla de “Fomentar els
consells insulars de la joventut i donar-hi suport”, l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista proposa “Fomentar
els consells insulars de la joventut i donar-hi suport tècnic,
econòmic i formatiu, d’acord -igualment que l’anterior- amb els
recursos que el Govern de les Illes Balears transfereixi als
consells insulars per aquest motiu”.

Vol la paraula, Sr. Rubio?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No és aquest el debat, però crec
que l’illa de Menorca no estaria contenta si li llevassin el 17%,
i era l’única manera. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Com a menorquina també ho reivindic, molt
bé.
Passarem idò a la votació separada. Votació de l’esmena
1269.
Vots a favor? En contra i abstencions.
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
I de la 1270. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 9.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.

Vots a favor? En contra i abstencions?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

EL SR. LLETRAT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que donarem suport
a l’esmena 1269, ja que, com bé ha dit la diputada del Partit
Socialista, es farà la transferència de les competències en

Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 10 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm. 1181/06, de
modificació, i 1182/06, també de modificació. Té la paraula la
Sra. Mascaró.
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EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes esmenes fan
referència a l’article que parla de competències dels
ajuntaments en matèria de joventut i demanam, de la mateixa
que ho hem demanat quan parlàvem dels consells insulars i del
Govern, allà on diu “ha de donar suport”, demanam que sigui
“suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals de la
joventut”, perquè suposam que amb les transferències de
competències també se’ls traspassaran els doblers als
ajuntaments.
I la 1182 insisteix en una esmena que encara no hem
presentat, però que fa referència a molts articles, afegir que
aquesta colAlaboració que han de fer els ajuntaments amb
l’administració autonòmica i amb els consells insulars en
l’elaboració d’estudis, es faci mitjançant l’Observatori de la
Joventut, que nosaltres pensam, igual que Noves Generacions,
que l’Observatori de la Joventut és necessari. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, gràcies, Sra. Mascaró.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar a la Sra. Mascaró que
li donaré suport a l’esmena 1181 i anunciar-li que no li
donarem suport a la 1182.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem a la votació separada. Votació de la 1181/06, de
modificació.

A la denominació del capítol 2 no s’hi han presentat
esmenes, passarem a la votació.
Vots a favor? En contra i abstenció?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de la denominació del capítol 2, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 11 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 1113/06,
de substitució; 1114/06, també de substitució, i 1115/06, de
substitució també. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, són tres esmenes, la primera esmena té com a objectiu
plantejar dins l’articulat i en el punt 1 que l’elaboració i el
seguiment i l’avaluació dels plans autonòmics es facin en
colAlaboració amb el Consell de la Joventut.
La 1114 tendria com a objectiu substituir el redactat de
l’apartat 6 per un redactat que consideram més adequat, i és, ...
No, la 1115 és senzillament canviar, “donar suport dins les
seves possibilitats” a “garantir el suport necessari”. És a dir, no
deixar-ho a la lliure decisió de l’administració.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor? En contra i abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
De la 1181, 9 vots a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar que a l’esmena 1113
d’Esquerra Unida hi votarem en contra. A la 1114 d’Esquerra
Unida també hi votarem en contra. I dir en aquest sentit que
creim que l’important és que, en primer lloc, l’Estat garanteixi
la mobilitat i el transport interinsular, això seria el més
important per al conjunt de les Illes Balears. Una vegada que
estigui garantida aquesta mobilitat interinsular, ja podríem
parlar de garantir altres qüestions, però si no tenim aquesta
base no podem fer res.

I la 1182, vots a favor? En contra? Abstenció?
EL SR. LLETRAT:

I després, a l’esmena 1115 demanam una transacció que
seria que s’elimini “dins les seves possibilitats”.

De l’esmena 1182, 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula el Sr. Rosselló, per si accepta la transacció.

Votació de l’article 10. Vots a favor? En contra i
abstencions?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. Lletrat?
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Sí, hi estam d’acord.
LA SRA. PRESIDENTA:
Està d’acord? Per tant, faríem votació separada de la 1113
i 1114/06.
Vots a favor? En contra? Abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra de la 1113 i 1114, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passaríem ara a la votació de la 1115/06,
amb la transacció.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de la 1115, transaccionada, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Ens prenem un minutet, me demanen, per
favor, un minut de recés. Sí, és molt ràpid.
Ara tocava, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE núm. 1183, bé, ja havíem votat el capítol 2,
l’article 11 també l’havíem fet i ara venien les esmenes ... Sí?
Val.
La RGE núm. 1183/06, de substitució; 1184/06, d’addició;
1185/06, de modificació; 1186/06, de modificació; 1187/06, de
modificació, i 1188/06, de modificació.
Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La 1183 i 1184 separam
una mica el que diu el primer punt del text original i, en primer
lloc, deim que és competència de la conselleria competent en
matèria de joventut proposar l’elaboració dels plans
autonòmics de joventut, i a la següent ja deim que també és
competència d’aquesta conselleria elaborar, fer el seguiment i
avaluar aquests plans autonòmics de joventut, amb la
colAlaboració del Consell de la Joventut de les Illes Balears, que
pensam que és bàsic i que és una de les seves funcions per la
llei actual colAlaborar amb l’administració per a aquests temes.
La 1185 també demana suprimir dins l’article “dins el marc
de les possibilitats”, me pareix que era una cosa així que deia.
Entenem que s’ha de promocionar l’activitat associativa i
participativa amb tots els recursos disponibles i evidentment
que serà dins el marc de les possibilitats, però que no soni com
a amenaça.

La 1186 demana substituir on diu “que en facilitin la
mobilitat” per “que garanteixin la mobilitat”. Estam parlant
dels joves de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
que han de poder participar igualment en diferents òrgans en
condicions d’igualtat i per tant l’única manera que es faci en
condicions d’igualtat és garantint-los la mobilitat quan les
reunions, evidentment, es fan a illes diferents, per poder-se
ajuntar. I demanam això, substituir “que se faciliti” per “que es
garanteixi la mobilitat i que s’asseguri la participació en tots els
àmbits recollits a la present llei”.
A la 1187 demanam substituir on diu “garantir i
possibilitar”, que nosaltres demanam “que es garanteixi el
suport necessari”. Ara no record quin era el redactat inicial
d’aquest punt 8, però el que volem és que hi hagi la garantia
que hi haurà el suport necessari a les iniciatives i en els
projectes de les associacions juvenils inscrites en el cens.
I a la 1188 demanam afegir, al final dels punts, després de
planificar, gestionar i tot això, que s’asseguri un preu unitari a
totes les instalAlacions. Clar, quan vàrem fer, demanam,
independentment de qui sigui la titularitat, però quan vàrem
aquestes esmenes encara no sabíem que es traspassarien als
consells insulars; i passava que instalAlacions del mateix govern
a una illa són el doble de cares o més que a una altra illa i
pensam que això no és just per als joves que són d’allà o bé que
es desplacen. Per tant, demanàvem això, que hi hagi un preu
unitari, no ho vam pensar a posar, però evidentment hauria de
ser aquest preu unitari a la baixa. I que es doni la prioritat a la
gestió d’aquestes instalAlacions a entitats juvenils sense ànim de
lucre.
I ja està, a aquest article no en tenim cap més. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, un poc per agilitar dèiem a veure, si els venia bé, faríem
per articles, ara acabaríem les del Grup Parlamentari Socialista
i després el Grup Popular el faríem junt. D’acord?
Ara el Grup Parlamentari Socialista dins aquest article
també té unes esmenes, les defensaria, i després el Grup
Popular faria conjuntament les d’un i les de l’altre. S’entén?
Queda aclarit?
Llavors, ara passaríem a les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 1273/06, de modificació; 1274/06, de
modificació, i 1275/06, també de modificació, i 1276, perdó.
Té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes quatre esmenes que
presentam a l’article 11, la primera d’elles, la 1273/06, és una
esmena de modificació, referida al punt 6 d’aquest article 11,
i demana la substitució de redacció. Actualment aquest punt 6
de l’article 11, el qual parla de la conselleria competent en
matèria de joventut, aquest apartat, com dic, diu “Promoure
mesures a favor del jovent de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera que facilitin la mobilitat”; l’esmena que presentam
el Grup Parlamentari Socialista no ens conformam que es
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faciliti la mobilitat, sinó que exigim que es garanteixi la
mateixa, i per tant el text alternatiu que proposam seria
“Promoure mesures que garanteixin la mobilitat dels joves de
les Illes Balears i que assegurin la possibilitat de participació
en tots els àmbits prevists en aquesta llei, en condicions
d’igualtat, amb independència de l’illa en la qual tenguin la
seva residència”. És a dir, garantir també el principi d’igualtat
d’oportunitats que hem vist anteriorment.
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1273.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
... 1273, no. L’esmena 1274, no la votarem a favor.
L’esmena 1275, no la votarem a favor. I la 1276 no la votarem
a favor.
Moltes gràcies.

Pel que fa a l’esmena 1274/06, també referida a aquest
article 11, es refereix al punt 8, el qual parla de “Donar suport,
dins les seves possibilitats, al desenvolupament de les
iniciatives i projectes de les associacions juvenils inscrites en
el cens esmentat en el punt anterior i dels joves i les joves en
general”; l’esmena que proposam en aquest cas és de
modificació i suposa afegir a l’inici d’aquest apartat l’expressió
“Garantir el suport necessari al desenvolupament de les
iniciatives”, també exigint que no es doni suport simplement,
sinó que es garanteixi aquest suport.
Quant a la tercera de les esmenes, la 1275/06, es refereix al
punt 15. També és una esmena de modificació, el punt 15 parla
de “Planificar, gestionar, crear, explotar i mantenir els albergs,
les residències, els campaments, les cases de joventut i les
instalAlacions juvenils en general que siguin de titularitat de
l’administració autonòmica”; aquesta esmena proposa redactar
la part final d’aquest punt en el sentit de dir “assegurant un preu
unitari a cada una de les instalAlacions, d’acord amb la seva
classificació, independentment de l’administració que en sigui
titular, garantint així la igualtat de condicions per a tots els
joves de les Illes Balears”.

LA SRA. PRESIDENTA:
Llavors, quedaria que votaríem a favor, me sembla, la 1185
del PSM, passarem a la votació d’aquesta i després la resta
juntes.
Passarem a la votació de la 1185/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de la 1185, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
I la resta, que les he d’anomenar perquè constància, les
números 1183/06, 1184/06, 1186/06, 1187, 1188/06, del PSM,
i 1273, 1274, 1275 i 1276 del Partit Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

I per últim, l’esmena 1276/06 és una esmena d’addició, ja
que proposa afegir un nou punt a aquest article 11, donant, com
a competència de la conselleria competent en matèria de
joventut, el fet de crear l’Observatori de la Joventut per a les
funcions que he esmentat abans, quan he defensat una altra de
les esmenes que havíem presentat, per considerar que és òrgan
necessari per tal de fer tant un seguiment de les polítiques de
joventut que es duran a terme, i en segon punt, en base a aquest
seguiment, doncs proposar instruments o altres mecanismes per
tal d’adaptar la política de joventut que s’hagi de dur a cada
moment, segons la realitat de les nostres illes a cada moment.

Sr. Lletrat?

I a una esmena posterior es proposa també aquesta creació
de l’Observatori de la Joventut.

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ara passaríem a la votació de l’article 11.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Rubio i mirarà a
veure com ho defensa.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Començant pel PSM-Entesa
Nacionalista, l’esmena 1183, no. L’esmena 1184, no. 1185, sí.
1186, no. 1187, no. 1188, no.
I ara passam a les del Partit Socialista. L’esmena ...
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 12 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 1116/06,
de supressió. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Sra. Presidenta, queda defensada l’esmena amb els seus
propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Passaríem al Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, la RGE núm. 1189/06, de substitució. Té
la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, també queda defensada
amb els seus propis termes, pensam que és prou important com
per debatre-la en plenari.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Llavors, el Sr. Rubio, abans de passar a la
votació de l’article, si vol dir...

LA SRA. PRESIDENTA:
Es manté l’esmena d’addició d’un nou article 12 bis, del
Grup Parlamentari Socialista, RGE 1277/06. Té la paraula la
Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena suposa afegir
un nou article, crear un nou article, referit a la creació de
l’Observatori de la Joventut i, per la seva importància, la
donam per defensada amb els seus propis termes i ens feim
expressa reserva de les argumentacions per tal de ser
esmentades en el moment processal oportú en el plenari.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

D’acord. Té la paraula el Sr. Rubio.

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a totes dues, no.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem en contra.

Moltes gràcies. Idò crec que queda prou clar, quedaria la
1116/06 i la 1189/06 ...

LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem a la votació. Bé, que quedi reflectida la votació.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Perdoni, Sra. Presidenta. La 1277 del Partit Socialista?
Sr. Lletrat?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Deu ser d’un altre article. Ah, bé, és un nou article, és de
l’article 12 bis i vindrà després.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Ve després, gràcies.

Vots en contra, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol 3 i a l’article 13 no s’hi han
presentat esmenes, passaríem a la votació conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
Ara passaríem a la 1116/06, de supressió, d’Esquerra Unida
i Els Verds, i 1189/06, de substitució, del PSM.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor, 9.

Sr. Lletrat?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
La votació de l’article 12.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de l’article 12, 9; vots en contra, cap;
abstencions, cap.

A l’article 14 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 1278/06, de modificació.
Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Amb els mateixos termes
anteriorment expressats, el Grup Parlamentari Socialista fa
expressa reserva dels arguments que s’hagin de manifestar en
aquest sentit per manifestar-los a plenari i la dóna per
defensada en aquest acta amb els seus mateixos termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Molt bé. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
1279/06 de modificació. Té la paraula la Sra. Camps.

Donam el nostre suport i votam a favor.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Queda constància de la votació de l’esmena
1278/06.

Gràcies, Sra. Presidenta. En el mateix sentit que la portaveu
que m’ha precedit, l’esmena del Grup Parlamentari Socialista
també demana incloure la participació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears.

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Lletrat?
Moltes gràcies. Sr. Rubio.
EL SR. LLETRAT:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, vol fer un aclariment, va bé? A l’article 15 s’hi
mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, RGE núm. 1190/06, de modificació.

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre vot
afirmatiu, positiu a la 1190 i a la 1279. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA::
Moltes gràcies. Passaríem idò a la votació conjunta de la
1190 del PSM i 1279 del PSOE.

Té la paraula la Sra. Mascaró.
Vots a favor? En contra i abstencions?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. LLETRAT:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. També queda defensada amb
els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, un segon, un momentet perquè aquí no s’ha votat
l’article 14 i l’hem de votar, com molt bé ha dit el
vicepresident.

Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem idò ara a la votació de l’article 15.
Vots a favor? En contra i abstencions?

Passaríem a la votació de l’article 14.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? En contra i abstencions?

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

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de l’article 14, 9; abstencions i vots en contra,
cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Ara passaríem al Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE núm. 1190, de modificació. Té la paraula.

A l’article 16 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 16.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja l’havia defensada
abans, però és molt curta i només demanam que en l’elaboració
dels plans de joventut hi participi el Consell de la Joventut de
les Illes Balears, i ja estarà defensada.
Gràcies.

A l’article 17 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 1280 de modificació. Té la
paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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Gràcies, Sra. Presidenta. A aquest article l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, en relació al
contingut dels plans autonòmics de joventut, entenem que totes
les matèries, o tots els sectors esmentats en el títol segon i
tercer d’aquesta llei són continguts prioritaris. Per tant,
entenem que sobra el llistat que fa l’apartat primer d’aquest
article. L’esmena va en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio té la paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Presidenta. Per anunciar que votarem en contra de
les dues esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Rubio.
Passarem a la votació conjunta.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Presidenta. Donarem suport a aquesta esmena.

Vots a favor de les esmenes 1191 i 1281/06? En contra?
Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Passarem a votació.

Vots en contra 9.

Vots a favor de l’esmena 1280/06? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies.

Vots a favor 9.

Votació de l’article 18.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

La votació de l’article 17.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 18 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1191/06 de
modificació. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que aquesta quedarà
defensada pels seus propis termes i anirà a plenari.
Gràcies.

A la denominació del títol segon, a la denominació del
capítol 1 i a l’article 19 no s’hi mantenen esmenes. Passaríem
a la votació conjunta.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 20 s’hi mantenen les esmenes següents del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1193, de
modificació. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
(Remor de veus)
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
1281/06 de modificació.

Conjuntament amb la denominació i el capítol, el títol dos
i el capítol 1.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena va en coherència
amb esmenes anteriorment presentades i defensades, ja que
demanen que l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha de promoure la realització d’estudis i
establiment de mecanismes, etcètera, mitjançant l’Observatori
de la Joventut.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
si vol defensar la 1193
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sra. Presidenta. A veure si hi ha una miqueta de sort. Dins
l’apartat que parla de joventut i educació hi ha tot un seguit de
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falta un apartat i així ho demanam mitjançant aquesta esmena
i és promoure una formació relacionada amb la realitat
sociolingüística del jovent de les Illes Balears. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Mascaró. Del Grup Parlamentari Socialista la
RGE núm. 1283/06 d’addicció. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Mitjançant aquesta esmena es
demana arbitrar mesures i destinar recursos encaminats a lluitar
contra el fracàs escolar i per la seva importància, la deixarem
defensada en els seus propis termes i deixarem, si no és
aprovada, per la defensa posterior en plenari.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Sr. Rubio té la paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. La 1283 del Partit Socialista la
votarem a favor i la 1193 del PSM la votarem en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
Així farem votació separada. Primer faríem la del PSM
RGE núm. 1193/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor cap; vots en contra 9; abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
I la del Grup Parlamentari Socialista 1283.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
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de substitució, 1119/06 de substitució, 1120/06 de supressió.
Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sra. Presidenta. Vull recordar que la 1117, no sé per què
l’han posada molt més enrera, també anava dins aquest paquet
i a la ponència se va dir que passaria..., perquè és un article
nou, però bé...
LA SRA. PRESIDENTA:
Després el lletrat...
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Jo defens les esmenes en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Un segon. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
la 1194, de modificació, 1195, de modificació, 1196, de
modificació i 1197/06, de modificació. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Queden defensades en els
seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista hi ha la
1287, de modificació i 1288, de substitució. Té la paraula la
Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes dues esmenes són molt
breus. La primera d’elles és el punt b) de l’apartat 1 de l’article
21, que quan parla de possibilitar la simultaneïtat entre estudis
i feina demana que ho sigui mitjançant l’adaptació del cicle
escolar al cicle econòmic, sinó aquesta simultaneïtat resultarà
impossible.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Quant a l’altra esmena, la 1288, referida al punt f)de
l’apartat 1 de l’article 21, solAlicita substituir “facilitar” per
“garantir”. Estam rallant dels drets joves i entenem que sempre
és millor garantir-los que facilitar-los.

Votació de l’article 20.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. LLETRAT:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 21 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1118/06

Gràcies, Presidenta. Per anunciar que la 1118, d’Esquerra
Unida i Els Verds, la votarem favorablement. La 1119, del
mateix partit la votarem en contra. La 1120, d’Esquerra Unida,
la votarem a favor i ja està.
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Després del PSM-Entesa Nacionalista, la 1194 la votam a
favor. A l’esmena 1195 proposam una transacció, seria la
primera modificació d’afegir “social” i estaríem d’acord. A la
segona modificació seria inserir-los en l’aprenentatge de les
llengües oficials de les Illes Balears. Després la 1196 no la
votarem a favor. I la 1197 tampoc no la votarem a favor.
Del Partit Socialista, la 1288 no la votarem a favor. I l’altra
esmena que seria la 1287 tampoc la votarem a favor.

De l’esmena 1119, 9 vots en contra, cap abstenció i cap vot
a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem a les del PSM. La 1194.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
De la 1194, 9 vots a favor.
D’acord. Sra. Mascaró, accepta la transacció abans de
passar a votació? De la 1195.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
La primera part evidentment (...) social, no és una
transacció, és la segona part. Allà on diu “inserir-los en
l’aprenentatge de la llengua catalana”. Evidentment la que
tenen més difícil perquè no s’utilitza tant i hi ha manco
possibilitats a través dels mitjans de comunicació i a més, molts
dels immigrants que ara arriben ja parlen l’altra llengua oficial
d’aquesta comunitat perquè vénen de països que la tenen com
a llengua pròpia. Pensam, a més nosaltres n’estam molt
convençuts, que la llengua d’integració ha de ser la llengua
catalana i evidentment, que han de conèixer la castellana
també. Nosaltres era una aposta en aquesta línia i de moment
crec que no acceptarem la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:
I les 1195, 1196 i 1197.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
9 vots en contra; cap abstenció i cap vot a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
I del Partit Socialista les dues conjuntes, la 1287 i 1288.
Vots a favor? Vots en contra? I abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
A les esmenes 1287 i 1288, 9 vots en contra.
Té la paraula el Sr. Rubio.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Passaríem a la votació de l’article 21.
Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem en contra.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Llavors passaríem a votació, la 1118 i 1120 d’Esquerra
Unida.
Vots a favor?
Sr. Lletrat d’aquestes dues.

Vots a favor 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol segon no s’hi presenten
esmenes. Passarem a votació.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor?
De la 1118 i 1120, 9 vots a favor; cap en contra i cap
abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
I la 1119 d’Esquerra Unida.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9.
(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

Vots a favor? Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. LLETRAT:
A l’article 22 s’hi mantenen les esmenes següents del Partit
Socialista de Menorca, la 1198.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sr. President, a la 1198 demanam que quan l’administració
autonòmica ha d’elaborar plans i mesures destinades a fomentar
l’ocupació juvenil, ho faci amb la participació del Consell de
la Joventut de les Illes Balears. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari Socialista l’esmena 1289/06.
Sra. Camps.
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Se defensa amb els seus propis termes. I la 1136 que ve
després és també de l’article 23.
LA SRA. PRESIDENTA:
Està dins un nou article. Anirien juntes?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Té un error perquè diu afegir un nou article i el que volia
dir és afegir un nou apartat dins el 23. Se defensen les dues
amb els seus propis termes.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena igualment que
l’esmena presentada pel PSM-Entesa Nacionalista també
solAlicita la participació del Consell de la Joventut de les Illes
Balears en l’elaboració a la comunitat autònoma de les Illes
Balears d’aquests plans i mesures destinades a fomentar
l’ocupació juvenil.
EL SR. PRESIDENT:

D’acord. El Sr. Lletrat pren nota d’aquest aclariment. Té la
paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Votam a favor de la 1121 i la 1136
la votam en contra.

Gràcies, Sra. Camps. Sr. Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

D’acord. Passaríem a la votació de la 1121.

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a les dues.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 1121, 9 vots a favor; cap abstenció i cap en contra.

Moltes gràcies. Passam a la votació de la 1198/06 i la
1289/06.

De la 1136, 9 vots en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
D’acord. Ara passaríem idò a la votació de l’article 23.
Sr. Lletrat?
Vots a favor? En contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
La votació de l’article 22.
Vots a favor? En contra i abstencions?

D’acord. A la denominació del capítol 3, els articles 24 i 25,
a la denominació del títol III i a la denominació del capítol 1 no
s’hi han presentat esmenes. Passam a la votació conjunta.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor 9; en contra cap i abstencions cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
A l’article 23 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1121/06,
d’addicció. Debat de l’esmena té la paraula Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 26 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1122/06
d’addicció.
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EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Se defensa amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. A la denominació d’aquest capítol
segon del títol III, d’oci, temps lliure, cultura i esport hi trobam
a faltar llengua. En aquest sentit també feim aquesta esmena.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies. Sr. Rubio té la paraula.

Només dir que aquesta no l’hem acceptada perquè està dins
un capítol que parla de salut i aquí se parla de garantir
l’educació obligatòria. Per tant, no entenem aquesta esmena.
No l’acceptam perquè consideram que no té coherència.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que la 1123 no la votarem a
favor. La 1201 no la votarem a favor. La 1290 no la votarem a
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
Vol fer algun aclariment?
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a la votació de la 1122/06.
Així podem fer la votació conjunta.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor de les 1123, 1201 i 1290?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra? Abstencions?
Vots en contra 9.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Votació de l’article 26.

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

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Votació de la denominació del capítol segon.

Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

A la denominació del capítol 2 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la
1123/06. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
També se defensa amb els seus propis termes.

Vots a favor 9; en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 27 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 1202/06 de
modificació i 1203/06 també de modificació. Té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Del PSM la 1201/06 de modificació. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

Sra. Presidenta, queden defensades amb els seus propis
termes.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies Sra. Presidenta. També queda defensada i
simplement demanam afegir al títol “llengua”. Res més.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista la 1290/06. Té la paraula
la Sra. Camps.

Gràcies, Sra. Presidenta. Proposam una transacció al PSMEntesa Nacionalista. L’esmena 1202, allà on hi ha els punts
suspensius, proposam que digui “especialment” i llevar els
punts suspensius que jurídicament no són molt adients i posar
“especialment cultura, social i esportiu”.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No s’emocioni Sra. Mascaró.

Sra. Presidenta, crec que sí l’he entès. Segurament els que
no venim del món jurídic, jurídicament els punts suspensius no
volen dir res, en el món educatiu els punts suspensius volen dir
que la cosa no s’acaba aquí, en qualsevol dels seus àmbits,
culturals, socials, esportius i jo li proposaria una contra esmena.
I “altres” que es puguin determinar. Però deixar-ho aquí ho trob
molt pobre. Però és que tampoc tenc molta...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rubio, jo entenc el que volen dir tots dos, però de
vegades no es poden deixar les coses tan obertes. Si vol fer
algun aclariment?
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Votam.
Vots a favor?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor de la 1202 transaccionada, 9 vots a favor.
I la 1203, 9 vots a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. A l’article 28 s’hi mantenen les esmenes
següents..., perdó la votació de l’article 27.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Votarem en contra.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí?

9 vots a favor de l’article 27.
Sra. Presidenta, si me permet, crec que no ha quedat
enregistrada l’anterior votació.

(Remor de veus)
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Un moment, nosaltres el que deim és que quan se fa una llei
no se poden posar punts suspensius, perquè clar això és una
cosa indeterminada i quan se fa una llei el que s’ha de fer és
concretar i s’han de posar uns termes que siguin més o manco
aclaridors d’allò que se vol regular.
Nosaltres en qualsevol cas que el PSM-Entesa Nacionalista
ens faci una proposta per al plenari i en tot cas ja veuríem si en
el plenari li acceptam o no.
LA SRA. PRESIDENTA:

Quant a l’esmena de l’article 27, la 1202 transaccionada, 9
vots a favor.
Quant a l’esmena 1203, 9 vots a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. A l’article 28 s’hi mantenen les esmenes següents
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm.
1124/06 i 1125/06. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Se defensen amb els seus propis termes. Van en la mateixa
línia que hem discutit fins ara.

Ho deixam per al plenari. D’acord.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a la votació...
(Remor de veus)

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la
1204/06, 1205/06, 1206/06 i la 1207. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
La nostra transacció seria “especialment cultural, social i
esportiu”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Queden defensades amb els
seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Així quedaria la 1202 amb aquesta transacció...
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Perdoni i la 1203 la votarem a favor.

Gràcies, Sra. Mascaró. I del Grup Parlamentari Socialista
hi ha la 1292. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena va en coherència
amb l’esmena feta al capítol 2 del títol III. I demana crear un
nou punt dins l’article 28 que ralla de joventut i cultura, per tal
d’incloure dins aquest article el foment del coneixement i ús de
la llengua catalana, pròpies de les Illes Balears en qualsevol
dels àmbits socials.

Vots a favor 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’addicció d’un nou article 28 s’hi manté l’esmena
següent del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
RGE núm. 1126. Té la paraula el Sr. Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies. Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que votarem a favor de la 1207
del PSM i la 1292 del Partit Socialista. La altres les votarem en
contra.

Sí, és un article que creim que és absolutament
imprescindible a una llei com aquesta que falta i que creim que
és fonamental que s’hi inclogui. Fa referència a joventut i a
llengua.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

1207 i?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

(Remor de veus)

Votam en contra.

1292. D’acord.

EL SR. LLETRAT:

Passarem a votació d’aquestes dues que el Sr. Rubio ha dit
que sí, 1207 i 1292.

9 vots en contra; a favor i abstencions cap.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sra. Presidenta, no s’ha produït l’acte de la votació.
Sr. Lletrat?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Passarem a votació.
Vots a favor de les esmenes 1207 i 1292; 9 vots a favor; en
contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Llavors quedarien les 1124, 1125, 1204,
1205 i 1206.

Vots a favor de la 1126? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:

A l’addició d’un nou article 28 bis, s’hi manté l’esmena
següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
núm. 1208/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Vots en contra 9; abstencions i vots a favor cap.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. La 1292 s’ha votat que sí.
Votació de l’article 28.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena també és
molt important, supòs que ara no és el moment i una ja no està
capacitada a aquestes hores per defensar-ho, i m’imagín que el
Partit Popular me farà el favor que la pugui defensar en el
plenari.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Accedim a aquest favor i la
defensarà en plenari. Hi votam en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol 3 i a l’article 30 no s’hi han
presentat esmenes. Votació conjunta.
Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Molt bé. Passam idò a votació.

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

Vots a favor? Vots en contra? Abstenció?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
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A l’article 31 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la RGE núm.
1128/06, de supressió, i 1127/06. Té la paraula el Sr. Rosselló.

Vots en contra, 9; abstencions i a favor, cap.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, queden defensades amb els seus propis termes.
A l’article 29 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 29.
Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 1209,
1210, 1211 i 1212. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’addició d’un nou article 29 bis s’hi manté l’esmena
següent del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 1293/06.
Té la paraula la Sra. Camps.

Gràcies, Sra. Presidenta. També queden defensades amb els
seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, la 1294. Té la paraula,
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Igualment es presenta aquesta
esmena per afegir un nou article dins aquest capítol 2, del títol
III, precisament titulat “Joventut i llengua”, igualment com han
fet la resta de grups parlamentaris que han presentat esmenes
similars. Per tant, i donada la seva importància, donarem
aquesta esmena per defensada amb els seus propis termes i
passaríem al debat a plenari.

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena, relativa a l’article
31, titulat “Joventut i la societat digital”, també és dona per
defensada aquesta esmena amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam idò a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; abstencions i a favor, cap.

Gràcies, Sra. Presidenta. La 1128 d’Esquerra Unida no
l’acceptam; la 1209, del PSM, sí l’acceptam; la 1294, del Partit
Socialista, no l’acceptam; la 1127, d’Esquerra Unida, no
l’acceptam; la 1210, del PSM, no l’acceptam; la 1211, del
PSM-Entesa Nacionalista, sí l’acceptam; la 1212, del PSMEntesa Nacionalista, no l’acceptam.
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord, idò, a veure, repassarem: les 1128, 1127, 1210,
1212 i 1294 no s’accepten. Farem la votació d’aquestes que
hem anomenat.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra?

Vots en contra, 9.

Sr. Lletrat’

LA SRA. PRESIDENTA:
Llavors, les números 1209 i 1211, aquestes dues.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor?

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

Sr. Lletrat?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Votació de l’article 32.

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

Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Votació de l’article 31.

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

Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Als articles 33 i 34 no s’hi han presentat esmenes, farem la
votació conjunta.

Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Vots a favor? En contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
A l’article 32 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les RGE núm. 1213 i
1214. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Vots a favor, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sra. Presidenta. Queden defensades amb els seus propis
termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, la 1295. Té la paraula la
Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena vol afegir, a
part de xarxes telemàtiques, altres tecnologies, perquè
consideram que les xarxes telemàtiques no són les úniques
tecnologies que existeixen.

A l’article 35 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista, la número 1296/06, de supressió. Té la
paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena queda
defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Votam en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio.
Per tant, farem la votació de la 1296.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem en contra.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra, 9.
Passarem idò a la votació conjunta de totes, 1203, 1204 i
1295.

LA SRA. PRESIDENTA:

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 31 / 4 de juliol del 2006

457

Votació de l’article 35.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? En contra i abstencions?
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol 4, a l’article 36, a la
denominació del títol IV, a la denominació del capítol 1 i a
l’article 37 no s’hi han presentat. Farem la votació conjunta.

A l’article 39 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, les números 1130 i
1131. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, es defensen les esmenes amb els seus propis termes.

Vots a favor? En contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 38 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la RGE núm.
1129/06. Té la paraula el Sr. Rosselló.

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 1216. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
També queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies. Sr. Rubio.

Sí. Es defensa l’esmena amb els seus propis termes.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 1215/06.

Gràcies, Sra. Presidenta. La 1216 del PSM, la votarem en
contra. La 1130, d’Esquerra Unida, la votarem a favor. La
1131, d’Esquerra Unida, la votarem a favor. La 1117 ...
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Perdó, no, ja és una altra.
També queda defensada amb els seus propis termes.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, doncs ens quedam així.
Passarem, el Sr. Rubio, si vol donar ...
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, votarem en contra de les dues.

Per tant, farem la votació de les esmenes d’Esquerra Unida
i Els Verds, 1130 i 1131.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Moltes gràcies. Votació conjunta.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra?

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

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra, 9.

I del PSM, la 1216.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra? Abstencions?

La votació de l’article 38.
Vots a favor? En contra i abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, la 1299. Té la paraula la
Sra. Camps.

Votació de l’article 39.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’addició d’un article 39 bis s’hi manté l’esmena següent
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la 1117/06.
Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, aquesta està, no sé perquè està en el 39 bis, però és
igual, l’argumentació és que volem l’Observatori de la Joventut
de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena fa referència a
les escoles d’educadors de temps lliure infantil i juvenil i
suposa l’addició d’un apartat al punt segon de l’article 42, i
queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena 1217, del PSM, la
votarem a favor; la 1218, la votarem en contra, i la 1299, del
Partit Socialista, la votarem a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passaríem idò a la votació de la 1217 i de
la 1299.

Té la paraula el Sr. Rubio.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
EL SR. LLETRAT:
Gràcies. Votarem en contra.
9 vots a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions?
I ara, la 1218 del PSM.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? En contra? I abstenció?
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra, 9.
A l’article 40, a la denominació del capítol 2 i a l’article 41
no s’hi han presentat esmenes, farem la votació conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

La votació de l’article 42.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? En contra i abstenció?

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

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

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

A l’article 42 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 1217 i 1218. Té la
paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queden defensades amb els seus propis termes.

A l’article 43, a la denominació del capítol 3, a l’article 44
i a la denominació del capítol 4 no s’hi mantenen esmenes.
Passam a la votació.
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EL SR. LLETRAT:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, moltes gràcies, Sr. Lletrat. A l’article 50 s’hi manté
l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1132/06.

Vots a favor, 9; en contra, cap, i abstencions, cap.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, queda defensada amb els seus termes.
A l’article 45 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 1219/06, de
modificació. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Queda defensada amb els seus propis termes.
Gràcies. Votarem en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Passam a la votació.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Gràcies. Votam en contra.
Sr. Lletrat?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Passam a la votació.
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Votació de l’article 50.
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
Vots a favor? En contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Votació de l’article 45.
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Vots a favor? En contra i abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.

Als articles 51, 52, 53 i 54, a la denominació del capítol 7
i als articles 55 i 56 no s’hi han presentat esmenes. Passarem a
la votació conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? En contra i abstencions?
A la denominació del capítol 5, als articles 46, 47, 48 i 49
i a la denominació del capítol 6 no s’hi mantenen esmenes.
Passarem a la votació conjunta.

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

Vots a favor? En contra i abstencions?
A l’article 50 s’hi manté següent del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds.
EL SR. LLETRAT:
Perdó, Sra. Presidenta, cantarem la votació del capítol 5,
articles 46, 47, 48 i 49 i denominació del capítol 6.
9 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 57 s’hi mantenen les esmenes següents: la 1133
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, es defensa amb els seus propis termes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, hi votarem en contra.

Moltes gràcies. Del PSM, la 1221.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sra. Presidenta, també queda defensada amb els seus
propis termes.

No. Idò passarem a la votació conjunta de la 1133, 1221 i
1301.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat?

Moltes gràcies. Del Partit Socialista, la 1301.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena fa referència a
demanar la total gratuïtat de l’expedició de carnets per a joves.
I per tant, també quedarà defensada amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 57.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Sí, Presidenta?

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Perdoni, Sra. Presidenta. Jo crec que aquesta esmena va ser
acceptada en ponència.

A l’article 58, a la denominació del títol V i als articles 59,
60, 61, 62 i 63 no s’hi mantenen esmenes. Passarem a la
votació conjunta.
Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
La 1301?
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
LA SRA. PRESIDENTA:
No, no.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 64 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
1223. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Sí, té la paraula, Sr. Rubio.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. La 1301 no va ser acceptada en
ponència i nosaltres hi votam en contra.
I després, de la 1221, del PSM, i la 1133, d’Esquerra
Unida, proposam una transacció, la mateixa, que seria, en
aquests casos, “es podrà contemplar” i no “es contemplarà”, “es
podrà contemplar un sistema d’exempció”.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta també té prou
importància per dedicar-hi molt de temps i, en cas que el Partit
Popular no la cregui prou important, ja la defensaríem en
plenari.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, la 1303,
1304, 1305 i 1306. Té la paraula la Sra. Camps.

Tenen la paraula, si hi venen a bé o no. No?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
(Remor de veus)
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Totes elles referides a l’article
64, relatiu al Consell de la Joventut de les Illes Balears i als
consells locals i insulars de la joventut, també entenem que
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deixarem defensades aquí amb els seus propis termes i, en tot
cas, faríem el debat en el plenari.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Les votarem totes a favor.

461

EL SR. LLETRAT:
Sí són contradictòries, en principi, l’autor de l’esmena que
fos contradictòria l’hauria d’haver retirada. I en segon lloc, al
final, quan s’aprova en el plenari, per regla general, el president
del Parlament, amb l’acord del Ple, sol donar la facultat als
lletrats, als serveis jurídics, perquè harmonitzin aquestes
contradiccions que hi pugui haver. Aleshores, allà, si són
contradictòries, s’haurà o bé parlar amb els grups parlamentaris
si no hi ha solució, juntament amb l’autor del projecte o amb el
que l’ha defensat i mirar d’arribar a un acord, o que durant el
plenari ho posin de manifest.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Totes a favor. Passarem a la votació
conjunta de totes elles.

Queda aclarit, Sra. Mascaró?

Vots a favor? En contra i abstenció?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

EL SR. LLETRAT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Vots a favor de les esmenes 1223, 1303, 1304, 1305 i
1306/06, 9 vots a favor; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 64.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Mascaró, vol fer un aclariment o va bé? A l’article 65
s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, la 1134/06. Té la paraula el Sr.
Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. També hi havia una esmena del PSOE, la 1307.
Sra. Camps?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb les altres formes
de participació dels joves, hem presentat l’esmena 1307, a
l’article 65, és una esmena de substitució, amb un redactat
bastant més ampli, i queda defensada aquesta esmena amb els
seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio. Totes en contra. Per tant,
votaríem la 1134, la 1224 i 1307 conjuntament.
Vots a favor? Vots en contra?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt bé. Sr. Lletrat?

Sí, es defensa amb els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la 1224.

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 65.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor? En contra i abstencions?
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo també la defens amb els seus
propis termes, però m’agradaria demanar un aclariment: quan
s’aproven una sèrie d’esmenes així, en bloc, i algunes són
contradictòries entre elles, quina és la que té més valor? Per
número de registre d’entrada, per número de registre de
sortida?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 66, denominació del títol VI i a l’article 67 no
s’hi han presentat esmenes. Votació conjunta.
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Vots a favor? En contra i abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 68 s’hi mantenen les esmenes següents: del PSM,
la 1225. Sra. Mascaró?

A l’article 70 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la 1135. Sr.
Rosselló?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, es defensa amb els seus propis termes.
Queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del PSM, la 1226.
Moltes gràcies. Del PSOE, la 1308.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
També es defensa amb els seus propis termes.
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena fa referència
que el funcionament ordinari del Consell de la Joventut de les
Illes Balears serà d’acord amb el pressupost aprovat per la
pròpia assemblea.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Rubio?

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del PSOE, la 1309.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta. Aquesta esmena queda defensada amb
els propis termes.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, gràcies. Votarem en contra.
Moltes gràcies. Passarem a la votació conjunta.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Molt bé. Passarem a la votació de la 1225 i 1308.
Sí, votarem a favor de les tres.
Vots a favor? En contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots en contra, 9.

Vots a favor? En contra i abstenció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat?

Votació de l’article 68.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Vots a favor, 9.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 9.

Votació de l’article 70.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

A l’article 69 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 69.

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

Vots a favor?
LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 71 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 1227 i 1228. Sra.
Mascaró?

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden defensades amb els seus propis termes.

Votació de l’article 74.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Moltes gràcies. Sr. Rubio?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

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

Votarem en contra de les dues. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
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A la denominació del títol VII s’hi manté l’esmena següent
del PSOE, la 1311. Té la paraula la Sra. Camps.

Passarem a la votació.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT.
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquí me permetrà que m’aturi
un minutet, perquè aquesta esmena no només és relativa a la
denominació del títol VII, del règim sancionador, a la qual
demanam una esmena de supressió, sinó que, en conseqüència
i en coherència, està clar que es demana també la supressió de
tot el règim sancionador.

Votació de l’article 71.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?

Moltes gràcies. Sr. Rubio, la 1311?

EL SR. LLETRAT.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Votam en contra. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Als articles 72 i 73 no s’hi han presentat esmenes. Votació
conjunta.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? En contra i abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT.

EL SR. LLETRAT:

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

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

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 74 s’hi manté l’esmena següent del PSM, la
1229.

Votació de la denominació del títol VII.
Vots a favor? En contra i abstencions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. LLETRAT:
Queda defensada amb els seus propis termes.
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rubio. En contra.
Passam a la votació.
Vots a favor? En contra i abstencions?

A la denominació del capítol 1 i als articles 75, 76, 77, 78,
79, a la denominació del capítol 2, als articles 80, 81, 82 i 83,
a la denominació del capítol 3, als articles 84, 85, 86, 87, 88,
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89, 90, 91, 92, 93, 94 i a les disposicions addicionals primera
i segona -això és per tu, eh- i a la nova disposició addicional
tercera no s’hi mantenen esmenes.

A les disposicions transitòries segona i tercera no s’hi han
presentat esmenes. Votació conjunta.
Vots a favor? En contra i abstencions?

Voldria aclarir que faig via perquè la Sra. Mascaró m’havia
demanat acabar d’hora i per ella ho faig.

EL SR. LLETRAT:

(Remor de veus)

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

Però acabam. Passarem a la votació conjunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:

A la disposició derogatòria única s’hi manté l’esmena
següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
1230.

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

Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

A la disposició transitòria primera s’hi manté l’esmena
següent del Grup Parlamentari Socialista, la 1312.

Queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camps.
Moltes gràcies. Sr. Rubio.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat aquesta esmena en coherència amb l’esmena
presentada que solAlicitava la supressió del règim sancionador.

Votam en contra. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Moltes gràcies. Sr. Rubio.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

EL SR. LLETRAT:

Votarem en contra.

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

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició derogatòria única.

Gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? En contra i abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

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

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

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de la disposició transitòria primera.

A la disposició final primera s’hi manté l’esmena següent
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 1231. Té
la paraula, Sra. Mascaró.

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

EL SR. LLETRAT.

Queda defensada amb els seus propis termes.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

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

Votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
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A la disposició final tercera s’hi manté l’esmena següent del
Grup Parlamentari Socialista, la 1314.

Moltes gràcies. Passam a votació.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.

Gràcies, Sra. Presidenta. En coherència amb l’expressat
anteriorment i amb altres esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, mantenim aquesta esmena, la qual
deixam defensada amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final primera.

Moltes gràcies.

Vots a favor? En contra i abstencions?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies. Votarem en contra.

Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Passarem a la votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
A la disposició final segona s’hi manté l’esmena següent del
Grup Parlamentari Socialista, la 1313/06. Té la paraula la Sra.
Camps.

Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
manté aquesta esmena i la defensa amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final tercera.

Moltes gràcies.

Vots a favor? En contra i abstencions?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

EL SR. LLETRAT:

Votarem en contra. Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votació.

A la disposició final quarta i a l’exposició de motius no s’hi
han presentat esmenes. Votació conjunta d’aquestes.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT.
Vots a favor, cap; en contra, 9; abstencions, cap.
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de la disposició final segona.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 24/06, integral de la joventut.
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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 Honorable Sr. President
del Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar-ho en ple.
I no havent-hi més a tractar, s’aixeca la sessió, sinó abans,
agrair a tots la voluntat de poder acabar en hora. Gràcies.
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