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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyores diputats, començam la sessió d’avui i
en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Fernando Rubio substitueix
Antoni Pastor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Sí, Aina Rado substitueix Pilar Costa.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo defensaré esmena per esmena
les del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Respecte
de la 3166/06 no li acceptarem aquesta esmena perquè entenem
que confon el subjecte de la llei amb el que és realment la
finalitat d’aquesta llei. A la 3157 tampoc no li donarem suport
perquè ells entenen que la llei ha de tenir un criteri d’aplicació
en funció de la residència dels ciutadans, i nosaltres entenem
que el criteri ha de ser territorial.
A la següent, la 3158/06, no li podem acceptar per entendre
que repeteix termes i entenem que també crea importants
confusions respecte dels conceptes subjecte i del que és la
finalitat de la llei, això entenem que és una mala tècnica
legislativa i, a part d’això, també partim d’una concepció
absolutament distinta. El Grup Parlamentari Popular ha
confeccionant una llei civil amb una part de dret administratiu
que ha de ser regulat mitjançant el procés reglamentari
corresponent.

EL SR. BONED I ROIG:
Sí, Sra. Presidenta. Joan Boned substitueix Miquel Gascón.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Molt bé.
Elaboració del Dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 8610/05, de mediació familiar.
En primer lloc, tal i com vàrem fer a la darrera comissió,
vam quedar que els articles que no tinguessin esmenes
quedarien aprovats per unanimitat, se suposa que avui també.
Després també voldria demanar al portaveu del Grup Popular
que digui aquelles esmenes que accepta i ja es donaran per
defensades. És així? Molt bé.
Passem idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
a dictaminar la Preposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar.
Al títol de la proposició de llei no s’hi han presentat
esmenes, queda aprovat per unanimitat. I al títol preliminar
tampoc no s’hi han presentat esmenes, també queda aprovat per
unanimitat.
A l’addició dels nous articles s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 3156/06, RGE núm. 3157/06, RGE
núm.3158 i RGE núm. 3159/06, RGE núm. 3160/06, RGE
núm. 3161/06 del Grup Parlamentari PSM Entesa-Nacionalista.
Farem el debat conjunt, té la paraula la Sra. Mascaró.

Respecte de la següent, la 3159/06, tampoc no la podem
acceptar. Nosaltres això ho regulam a l’article 7, que parla de
matèries, i nosaltres quan parlam de matèries parlam sempre de
dret propi de família, aquell disponible per les parts i que és
susceptible de ser plantejat judicialment, per tant, altres
qüestions que no siguin aquestes no les podem admetre, com
són les circumstàncies patrimonials o econòmiques que es
pateixen dins un conflicte familiar.
A la següent, la 3160/06, tampoc no li podem dar suport.
Això està regulat dins el nostre mateix article 4, on s’estableix
un concepte fins i tot més ample del que el Grup Parlamentari
PSM entén, nosaltres ho entenem com a grup de convivència o
bé com a membres de la mateixa família.
La següent, la 3161, entenem que repeteix altra volta
l’article 4, i jo i el meu grup entenem que del que aquí es tracta
no és de fer repeticions innecessàries sinó del que es tracta és
de fer una llei concisa, concreta i una llei precisa. És necessari,
com dic, evitar repeticions innecessàries ja que la seva
interpretació ens pot conduir a una incorrecta aplicació, i en
una llei tots sabem que els termes i els conceptes són
absolutament importants.
Respecte de la següent esmena del Grup Parlamentari PSM,
la 3162, tampoc no li podem donar suport, perquè el que no
podem fer i en aquest cas, és suprimir els principis...
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, perdó, la 3162 no entra dins aquest bloc, és a un
altre article.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, moltes gràcies, presidenta. Queden defensades amb els
seus termes.

Ah!, perdó, perdó. Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé, llavors passarem a la votació.
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Votació del conjunt de les esmenes 3156, 3157, 3158,
3159, 3160 i 3161.
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Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor, 8; vots en contra, 6; abstencions, cap.
Sr. Lletrat.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 1 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3225/06 de substitució del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.

Moltes gràcies. A l’article 2 s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 3213/06 d’addició del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, i RGE núm. 3226 de substitució
del Grup Parlamentari Socialista.
Passarem primer a defensar l’esmena 3213/06. Té la paraula
el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És un esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista de substitució de tot l’article.
Aquest article ve a definir, hauria de venir a definir, què és la
mediació i la seva finalitat. Nosaltres entenem que el text
originari del projecte de llei no abasta tota la definició del que
suposa la mediació familiar i per això hem presentat aquesta
esmena a la qual es defineix què és la mediació familiar, per
què serveix i qui la du a terme.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No podem donar suport a
aquesta esmena perquè partim de concepcions absolutament
diferents, crec que hi ha molta distància, en aquest sentit, que
ens separa i és absolutament insalvable. Quan vostès parlen de
procediment, nosaltres parlam de contracte, evidentment vostès
no estan per la feina d’acceptar la nostra concepció de la
mediació com un contracte, l’entenen com un procediment, per
tant, nosaltres no els podem donar suport amb aquesta esmena.

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena que té
com a objectiu colAlocar tota una sèrie de principis dins els
principis rectors que marca l’article, colAlocar-ne uns altres i
afegir-ne uns altres que afecten també el mediador. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA.
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El meu grup
parlamentari tampoc no pot acceptar aquesta esmena. El nostre
article 2 reflecteix també el que pretén el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds i ho fa amb, entenc jo i entenem
nosaltres, més perfecció i més amplitud respecte dels principis
que entenem que han d’inspirar la mediació. Per tant, nosaltres
entenem que l’esmena que planteja el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds és jurídicament imprecisa i
indeterminada, a més els apartats 1, 2 i 3 de la seva proposta
coincideixen amb l’article 2 nostre, respecte de la imparcialitat,
la neutralitat i també la confidencialitat. El punt 4 es troba
implícitament incorporat en el contingut d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la Sra. Camps per
defensar la seva esmena, la 3213/06, perdó, la 3226.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passarem a la votació de l’article 1.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és una esmena
de substitució i va dirigida únicament a l’apartat e) d’aquest
article segon, al principi rector de la mediació, en concret de la
confidencialitat. Entenem que la confidencialitat en el mediador
o mediadors és un principi fonamental i té molta més
importància de la que es dóna actualment en aquest text. El text
original ralla de confidencialitat com “la persona mediadora i
la part familiar en conflicte tenen el deure de mantenir la
reserva sobre els fets coneguts”. La nostra esmena és molt més
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àmplia i recull més casos en els quals s’ha de mantenir aquest
principi de confidencialitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
oferiria al Grup Parlamentari Socialista una esmena respecte
d’aquest punt, respecte d’aquest apartat, i quedaria de la
següent forma, faríem una transacció en aquest punt i quedaria
de la següent forma: “e) La confidencialitat. La persona
mediadora i la part familiar en conflicte tenen el deure de
mantenir reserva sobre dades, documents o fets coneguts que
hagin estat objecte de mediació”.
Per tant, incorporaríem “dades” i incorporaríem
“documents” que són dues de les qüestions a les quals vostès
fan especial incidència a la seva esmena.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I molt breument. El Grup
Parlamentari Popular no acceptarà aquesta esmena perquè
entén que no es poden suprimir els principis fonamentals sobre
els quals gira i sobre els quals adquireix tot el sentit la mediació
familiar i sense els quals es desvirtua tota la veritable finalitat
d’aquesta llei, són bona fe, voluntarietat, neutralitat,
imparcialitat i confidencialitat. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Ara sí, passam a la votació. En primer lloc
de l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds, la 3213.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat.

Moltes gràcies.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.
Moltes gràcies. Sra. Camps.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No acceptaríem aquesta
transacció ja que la nostra esmena és molt més àmplia ja que
ralla d’aquests fets i documents, però no tan sols una vegada
acabada la mediació, sinó amb posterioritat ja que tampoc no
podria actuar el mediador, per exemple, com a perit judicial o
a cap tipus de procediment que tengués a veure amb aquella
mediació prèvia que s’ha dut a terme. Per tant, no l’acceptam.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem a la votació. En primer lloc,...

Moltes gràcies. Ara passaríem a l’esmena 3226 del Partit
Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. I també passarem a la votació de l’esmena
del PSM 3162.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Perdoni, Sra. Presidenta. Crec que a aquest article s’hi ha de
mantenir una esmena del PSM, la 3162.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, i ho havia comentat. Com que no la tenc aquí ... En
prendrà nota el lletrat d’aquesta esmena. Si em vol repetir el
número, 3162?, diu. D’acord. Llavors pot defensar l’esmena i
em sap greu.

Perdoni, Sra. Presidenta. Li deman la paraula per una
qüestió d’ordre. És que tenc una esmena que si bé la vaig
acceptar en el seu dia, a mi m’agradaria oferir en aquest
moment una transacció, si és possible, respecte, només, d’una
paraula. És la 3227/06, no sé si...
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, 3227?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam suprimir
aquest article 2 que parla de principis rectors perquè un poquet
més endavant amb una altra esmena pretenem substituir tot el
títol I per un títol dedicat a principis rectors. Per tant, no tendria
sentit tenir un títol sencer i a part un article separat. Moltes
gràcies.

3227.
LA SRA. PRESIDENTA:
De quin grup és?
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EL SR. JEREZ I JUAN:
Del Grup Parlamentari Socialista.
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Accepta?
EL SR. JEREZ I JUAN.
És més per una qüestió de semàntica, possiblement, allà on
deia el Grup Parlamentari Socialista, “el procediment”,
nosaltres proposaríem que quedàs “la mediació familiar s’ha de
desenvolupar d’una manera flexible”. És a dir, en lloc d’“el
procediment de mediació”, “la mediació familiar s’ha de
desenvolupar”.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 3 s’hi manté l’esmena RGE núm.
3163/06 de supressió del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Demanam la supressió d’aquest
article perquè proposàvem un altre article que pensàvem que
era més adequat en aquesta llei.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Gràcies.
EL SR. JEREZ I JUAN:
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sra. Presidenta. Jo per una qüestió d’ordre voldria saber si
això es tracta d’una esmena in voce o de quin tipus de
procediment..., perquè si està ja incorporat ja al dictamen de
ponència, no sé fins a quin punt...

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Reiterar una vegada més
l’esmentat abans. No podem acceptar aquesta esmena perquè
l’àmbit d’aplicació que pretén aplicar el PSM és un àmbit
personal, és a dir, per una qüestió de residència, nosaltres
apostam per un àmbit d’aplicació més ampli que és el
territorial, és a dir, per raó del territori. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3163/06.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
No, de fet ja està votada i això ho sabem, el que passa és
que el Sr. Jerez li demana a veure si acceptaria aquesta esmena.
Si cap grup no s’hi oposa la podrien acceptar o no.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Bé, en tot cas, ho hauríem d’estudiar i ho deixaríem per
plenari.

Moltes gràcies. Votació de l’article 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

D’acord, em sembla molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Ara sí, passam a la votació de l’esmena del PSM 3162.

Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Moltes gràcies. A la denominació del títol I s’hi mantenen
les esmenes següents: RGE núm. 3164/06 de substitució del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm.
3228/06 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 2.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 6; abstencions, cap.

En primer lloc, té la paraula la Sra. Mascaró per defensar la
seva esmena.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies. Nosaltres demanam substituir l’actual
títol I per un altre títol que parli de principis general de la
mediació i que inclogui quatre articles més referents a la
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voluntarietat, imparcialitat, neutralitat i confidencialitat perquè
pensam que ha de quedar ben establert per llei quins són
aquests principis generals de la mediació. Moltes gràcies.

Moltes gràcies. Passarem a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA.

EL SR. LLETRAT:

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

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no podem acceptar
aquesta esmena perquè el nostre article 2 del text que nosaltres
presentam ja recull els principis que inspiren la mediació
familiar.

Votació de la denominació del títol I.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
Moltes gràcies. Passarem a votació d’aquesta esmena, la
3164.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Ara passarem al debat de l’esmena 3228 del
Partit Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol I s’hi manté l’esmena RGE
núm. 3229/06 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Amb la mateixa argumentació
anterior aquí també es proposa substituir el títol del capítol, o
l’enunciat del capítol I, que ens ralla de “naturalesa i forma del
contracte de mediació” per “el procediment de la mediació
familiar”.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena va dirigida a
substituir la denominació del títol, l’originari ens ralla de
naturalesa... Bé, el títol “El contracte de mediació familiar”,
com ja ha evidenciat el portaveu del Grup Parlamentari Popular
en tenim concepcions molt diferents, per a nosaltres la
mediació en cap terme és un contracte, sinó que és un
procediment, per tant nosaltres proposam substituir aquest títol
per “Ordenació i procediment a la medicació familiar”.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Els arguments de rebuig a
aquesta esmena no varien respecte de l’anterior, per tant, li
anuncio que el nostre vot va en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3229/06.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no l’acceptarem per
una qüestió de fons i per una qüestió d’estructura. Nosaltres
hem estructurat la llei en tres parts clarament diferenciades, un
títol preliminar dedicat als aspectes generals de la medicació;
un títol I, que vostès volen substituir, dedicat al contracte de
mediació; i un títol II dedicat al servei públic de mediació
familiar. Per tant, aquí hi ha una clara discrepància entre uns i
altres. I respecte de l’ordenació i el procediment nosaltres
entenem que això ha d’estar regulat evidentment per via
reglamentària tal i com es disposa a la llei.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9, abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Votació de la denominació del capítol I.

Moltes gràcies.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 9; vots en contra, 5, abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 4 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3214/06 de substitució del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, RGE núm. 3230/06 de substitució i RGE núm.
3231/06 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.
En primer lloc, defensaríem l’esmena d’Esquerra Unida i
Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Sra. Presidenta. És una esmena que segons la nostra
opinió és molt més clara i explica molt més clarament
l’objectiu d’aquest article que amb aquest paràgraf
excessivament restringit i creim que confús.
Gràcies.
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Moltes gràcies. Faríem el debat ara de les esmenes 3230 i
3231. Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’article 4 del projecte de llei es
titula “Concepte” i ralla, precisament, del concepte de mediació
familiar. Nosaltres amb aquestes dues esmenes el voldríem
titular “Inici del procés de mediació” i regular-hi el que és
aquest procés de mediació familiar i no el contracte.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No les podem acceptar per les
mateixes qüestions que abans hem explicat. Parlen vostès de
procediment quan nosaltres parlam de contracte.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no la podem
acceptar per dues qüestions. Respecte de la primera part de
l’esmena perquè entenem que és imprecisa, no aporta res de
nou i nosaltres ho tenim regulat com un contracte, com he dit
més d’una vegada en aquesta sessió, i vostès parlen de
procediment.

Moltes gràcies. Feim la votació conjunta d’aquestes
esmenes 3230 i 3231.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9, abstencions, cap.

Respecte de la segona part, entenem que nosaltres ho hem
regulat millor que, vull dir, el nostre article millora aquesta
esmena. I ho hem deixat obert a conflictes familiars propis del
dret de família, taxar com vostès fan és limitar la mediació a
determinats i exclusius conflictes i també limitar-lo entre
determinats membres del grup familiar. La nostra redacció ja
cobreix aquestes mancances, a més ho fa respecte d’aquells que
vostès no contemplen, com podria ser per exemple el règim de
visites entre néts i avis que ha estat recentment objecte de
regulació normativa en lleis civils.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. La votació de l’article 4.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5, abstencions, cap.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passarem a votació d’aquesta
esmena.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9, abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 5 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3233/06 de
substitució del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és de
substitució del contingut de l’article 5. L’article 5 ens ralla de
capacitats de les parts i diu que la capacitat exigida a les parts
del contracte és la general per contractar, excepte els subjectes
units per matrimoni als quals se’ls exigeix la mateixa capacitat
que per contreure’l i pels subjectes que formen parella estable
que, en aquest cas, se’ls exigeix la mateixa capacitat que a la
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Llei autonòmica 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables.
Nosaltres entenem que de cap manera aquesta capacitat es
pot exigir en base a requisits diferents i per tant, la nostra
esmena diu que la capacitat exigida per tal de ser part en el
procés de mediació familiar serà la mateixa que s’exigeixi per
la norma processal per tal de ser part d’un procediment judicial
l’objecte del qual pugui ser matèria de mediació, és a dir, en
matèria de dret de família.
LA SRA. PRESIDENTA.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta esmena el Grup
Parlamentari Popular votarà en contra, no obstant es reserva
l’oportunitat de poder canviar de criteri d’aquí al ple. Moltes
gràcies.

persona mediadora que sigui designada pel Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquí vàrem oferir una
transacció, record que encara avui la mantenim, acceptaríem
substituir aquest article per la proposta del Grup Parlamentari
Socialista fins la paraula “altres”. Per tant, quedaria redactat de
la següent manera: “Els subjectes en conflicte tenen la facultat
de triar la persona o persones mediadores de comú acord, o una
d’elles amb el consentiment de les altres”.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Accepta la transacció?

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies. Passam a votació de l’esmena 3233/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9, abstencions, cap.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No s’accepta perquè entenem
que la segona part del redactat, és a dir, “en cas contrari s’haurà
d’acceptar la persona mediadora que se’ls designi”, s’entén que
aquesta part és fonamental perquè no sempre es pot garantir
que les parts arribin a un acord. Per tant, s’haurà de designar de
qualque manera el mediador si no és triat voluntàriament per
les parts.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Farem la votació de l’article 5.
Moltes gràcies. Passarem, idò, a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5, abstencions, cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
A l’article 6 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3234/06 de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Camps per defensar l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:
Passam ara a la votació de l’article 6.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El text originari ens ralla de la
facultat d’elecció de la persona mediadora, ens diu que els
subjectes de la part en conflicte tenen la facultat de triar la
persona mediadora de comú acord. La nostra esmena proposa
que el text quedi redactat “els subjectes en conflicte tenen la
facultat de triar la persona o persones mediadores de comú
acord”-perquè hi pot haver més d’un mediador- “o una d’elles
amb el consentiment de les altres”, com així també preveu la
normativa civil aplicable a qüestions de família. En cas
contrari, cosa que no es preveu en aquest article, l’esmena sí
preveu que en cas que no hagi acord s’haurà d’acceptar la

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 7 s’hi manté l’esmena següent
RGE núm. 3236/06, de substitució, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada amb els seus
termes perquè tornam anar a la qüestió de si consideram la
mediació com a contracte o com a procediment.

Idò així passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA.

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que les diferències les
ha evidenciat la Sra. Camps, per tant no insistiré en més
qüestions que les pròpies de les diferències que ens allunyen.
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Moltes gràcies. Queden rebutjades les esmenes 3237 i
3238/06.
Passarem ara a la votació de l’article 8.

Gràcies.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Moltes gràcies. A l’article 9 s’hi manté l’esmena RGE núm.
3215/06, de substitució, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló per defensar l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Passam ara a la votació de l’article 7.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Sí, senzillament és una esmena que planteja que la duració
del procediment de mediació familiar, que, per cert, l’article de
la llei aquí fa referència al procediment, no deuen ser tant
dolentes les propostes que feia la diputada del PSOE, i planteja
que en lloc de sis mesos siguin tres mesos.

Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
A l’article 8 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3237/06 de substitució i RGE núm. 3238 també de substitució
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps
per presentar les esmenes.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí empram la mateixa
argumentació que anteriorment i deixam per defensades les
esmenes en els seus termes.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no l’acceptam,
malgrat en certa manera es pugui entendre o es pugui
considerar que tant el que proposam nosaltres com el que
proposa el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds ve a
dir el mateix. No obstant això, s’estableix en primer lloc, a la
nostra proposta que són tres mesos de mediació que seran
prorrogables a tres mesos més en casos excepcionals. Entenem
que si amb la mediació no s’aconsegueix arribar a un acord en
tres mesos no s’ha de prorrogar o mantenir durant un període
més llarg o prorrogar-lo en suspens fins als sis mesos.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Les rebutjam per les mateixes qüestions que he avançat
abans. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

I ara, perdoni, per defensar l’article ho rebutjam, no aporta
res de nou ja que entenem que és al nostre text. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 9.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Moltes gràcies. Així queda clar que anirà a plenari, si de
cas, l’esmena quedaria o no?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta, és que l’esmena està acceptada i
incorporada al dictamen.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 10 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3240/06 de
substitució del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és de
substitució a l’article 10, en relació amb les causes
d’incompatibilitat nosaltres entenem que l’article es pot
simplificar bastant i hauríem de dir que “no podran intervenir
com a persona mediadora familiar aquella que hagi exercit
professionalment contra alguna de les parts, de la mateixa
manera no podrà actuar posteriorment en cap litigi entre les
parts”.

Ja està, molt bé. Idò així passam a la votació de l’esmena
3240/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam ara a la votació de l’article 10.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
EL SR. JEREZ I JUAN:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, en primer lloc, i per una qüestió d’ordre i perquè consti
en acta també, el mateix que ja he comentat anteriorment,
l’article, l’article no, una esmena que presenta el Grup
Parlamentari Socialista, li vàrem acceptar, vàrem mantenir la
paraula “procediment”, però a nosaltres ens agradaria, si fos
possible i ho acceptassin, substituir “procediment” per
“mediació familiar”.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, Sra. Presidenta, acab de defensar jo una esmena a
l’article, el portaveu del Grup Parlamentari Popular me parla
d’una esmena a l’article 9, la qual va ser acceptada en
ponència, igual que hem fet anteriorment, en tot cas, ho
reservaríem per al Ple, però entenem que no s’ha d’acceptar.
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord.
EL SR. JEREZ I JUAN:

A l’article 11 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3241/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta article ens parla del
dret supletori aplicable al contracte de mediació familiar;
segons la nostra argumentació durant tot el text de la llei,
nosaltres no consideram la mediació familiar com a un
contracte sinó com a un procediment i per tant l’article va en
aquest sentit.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL. SR. JEREZ I JUAN:
La rebutjam pels criteris que he argumentat al llarg de tota
aquesta comissió, nosaltres entenem la mediació com a un
contracte; a més, aquí es fa diferenciació entre parts i la
persona mediadora, quan nosaltres entenem per la pròpia
naturalesa contractual dues parts, és a dir, els subjectes en
conflicte i el mediador.
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Moltes gràcies.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 12.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Passam a la votació de l’article 11.

Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 12 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3242/06, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és de
substitució i simplement bastaria dir que ...
(Pausa per deficiència tècnica)
Sí, ara crec, Sra. Presidenta. Aquesta esmena demana
suprimir l’article 12, el qual parla de la jurisdicció competent,
crec que ens podem aturar mig minut per explicar que ens crida
molt l’atenció que dins una llei de mediació familiar es prevegi
que la jurisdicció civil, és a dir, els jutjats que coneixen dels
temes d’allò civil seran els competents per resoldre aquelles
qüestions litigioses que puguin sorgir del contracte de mediació
familiar. És a dir, feim una llei per intentar no judicialitzar els
processos de família i en canvi sí que enviam als jutjats
aquelles persones que, dins un procediment de mediació
familiar, tenguin problemes litigiosos amb el mediador.

A la denominació del capítol II s’hi manté l’esmena
següent: RGE núm. 3243/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada amb els seus
propis termes, perquè tornam al mateix, si parlam de contracte
o parlam de procediment.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no la podem acceptar,
els deures i les obligacions del mediador ja ho hem tractat a
l’article 12 i 14 a la nostra proposició de llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.

Passam a votació de la denominació del capítol II.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No acceptarem aquesta esmena
i ens reservarem el sentit del vot per si s’ha de canviar en el
plenari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a la votació de l’esmena 3242/06.
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EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació de la secció primera, com que no s’hi
presenten esmenes, queda aprovada per unanimitat.
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A l’article 13 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3244/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena, igual que
moltes anteriors, també ve a suprimir el terme “contracte” per
“procediment”.

Gràcies, Sra. Presidenta. No acceptam aquesta esmena
perquè, com he dit, en el 12 i en el 14 de la nostra proposició
de llei ja venen reflectides les obligacions del mediador.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació de l’esmena 3245.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. LLETRAT:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

No l’acceptaríem, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 14.

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3244/06.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 13.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

A l’article 15 no s’hi han presentat esmenes, per tant queda
aprovat per unanimitat.
A la denominació de la secció segona s’hi manté l’esmena
següent: RGE núm. 3246/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per
defensar l’esmena.

Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 14 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3245/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És substituir la denominació
d’aquesta secció segona, originàriament es diu “Obligacions de
la part familiar”, nosaltres proposam substituir-la per
“Obligacions de les parts”; entenem que qui és part de la
mediació són les persones implicades en conflicte.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article es refereix a les
obligacions de la persona mediadora. Nosaltres entenem que la
mediació és molt més complexa del que reflecteix aquest text
i per tant les obligacions de la persona mediadora també són
algunes més de les quals aquí s’especifiquen i per tant donam
un text alternatiu per substituir aquest article, amb una sèrie
d’obligacions les quals consideram que s’han de reflectir a la
llei.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Pel mateix que he dit abans,
nosaltres les parts les consideram els subjectes en conflicte i el
mediador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Votació de l’article 16.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. Votació de la denominació de la secció
segona.
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EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Moltes gràcies. A l’article 17 s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3248/06, de substitució del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
A l’article 16 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3247/06, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ens diu l’article 16 que les
obligacions dels subjectes de la part familiar en conflicte són
tres, nosaltres entenem que n’hi falta una, la qual seria “actuar
de bona fe i predisposició per a la recerca d’acords en tot el
procés de mediació familiar i acomplir posteriorment els
acords, en el seu cas, acceptats en la mediació familiar”.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que el procés de
mediació familiar hauria de poder-se oferir de forma gratuïta i
en aquest sentit va l’esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta esmena el Grup
Parlamentari Popular li oferiria una transacció i quedaria, o hi
afegiria el punt d), i quedaria redactat de la següent manera: “d)
Acomplir els acords acceptats a la mediació familiar.”
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
no acceptarà aquesta esmena, el que entén, el que es desprèn
d’aquesta esmena és que tots els residents a les Illes Balears
tendran, pel fet de ser-ho, per ser residents, un dret al servei de
mediació. Nosaltres, a part del criteri territorial, l’àmbit
d’aplicació de la mediació, no creim en un servei de mediació
per a tots, sinó per a tots aquells que acompleixin una sèrie de
requisits previs, així com tots aquells que tenen accés al servei
de justícia gratuïta. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3248 ...
Perdó?

Moltes gràcies. Demanaria si accepten la transacció.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
M’agradaria fer ús del meu torn de rèplica.
Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que actuar de bona fe és
imprescindible, per tant no l’acceptaríem la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

Idò, passam a la votació.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Sí, només dir que a les Balears existeix un òrgan que es diu
TAMIB, el qual és el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les
Illes Balears quant a conflictes laborals i és gratuït.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Si volen afegir qualque cosa? No. Idò passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En coherència amb l’esmena
anterior, aquestes dues esmenes venen a donar contingut a
aquest nou capítol que es pretén incloure i quedaria redactat
amb els termes escrits.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 17.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la denominació del capítol III no s’hi han presentat
esmenes, per tant queda aprovat per unanimitat.

Gràcies, Sra. Presidenta. Si nosaltres enteníem que havia de
ser desenvolupada la mediació per via reglamentària, i vist que
aquestes esmenes que presenta el Grup Parlamentari Socialista
pretenen, com diu, donar contingut a aquesta qüestió, nosaltres,
per coherència, no podem donar suport a aquestes esmenes.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.

A l’addició d’un nou capítol s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3249/06 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.

Vots a favor?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Perdó, per una qüestió d’ordre.
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, es proposa afegir
un nou capítol, el qual es diria “Desenvolupament de la
mediació”.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
no acceptarà aquesta esmena d’addició perquè entén que el
desenvolupament de la mediació s’ha de deixar obert a la via
reglamentària, la possibilitat de ser desenvolupat per via
reglamentària. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Ha anomenat dues esmenes, la 3250 i 3251 i entenem que
hi falta la 3252.
LA SRA. PRESIDENTA:
No en tenc constància, però el Lletrat s’ho mirarà.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Seria una esmena d’addició, d’afegir un nou article, el qual
denominaríem 17 quater.

Moltes gràcies. Passam a la votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. No, no, llavors, si vol defensar
les tres esmenes.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Quedaria defensada en el mateix sentit que les anteriors.

Moltes gràcies. A l’addició de nous articles dins aquest
capítol es mantenen les esmenes següents: RGE núm. 3250/06
i RGE núm. 3251/06, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
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Sí, Sra. Presidenta. Jo també rebutjar-la en el mateix sentit
que les anteriors, òbviament.
LA SRA. PRESIDENTA:
Si vol afegir res? Passarem a la votació de les esmenes
3250, 3251 i 3252 del Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 19 s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3254, de substitució, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquí és el mateix cas que
l’anterior, parla de parts familiars, nosaltres entenem que són
les parts en conflicte.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Moltes gràcies. A l’article 18 s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3253/06, de modificació, del Grup parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
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EL SR. JEREZ I JUAN:
Exactament pel mateix, la rebutjam. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ens agradaria, mitjançant
l’esmena, substituir la introducció d’aquest article; en lloc de
dir: “Els acords entre els subjectes de la part familiar en
conflicte”, nosaltres diríem: “Els acords entre les parts en
conflicte”.

Moltes gràcies. Passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 4; vots en contra, 9; abstencions, cap.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 19.
Sí, Sra. Presidenta. No acceptaríem aquesta esmena i
reiteraríem una altra vegada el mateix, és un problema de
concepte sobre entendre realment quines són les parts, nosaltres
entenem que són unes i el Grup Parlamentari Socialista entén
que són unes altres, per tant no podem donar suport a aquesta
esmena. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 4; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant queda rebutjada l’esmena 3253/06.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 4; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 20 s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3256/06, de substitució, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article es refereix a la
formalització d’aquells acords als quals s’hagi pogut arribar i
la nostra esmena va dirigida únicament a l’apartat primer,
perquè entenem que l’acta final s’ha de redactar d’una manera
diferent i hi han de constar uns altres continguts diferents dels
que proposa el text originari.

Passam a la votació de l’article 18.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. LLETRAT:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Vots a favor, 9; vots en contra, 4; abstencions, cap.
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
oferiria al Grup Parlamentari Socialista una transacció en
aquest punt, incorporant només, substituint l’apartat 2 de la
seva esmena, però en lloc de dir “parts”, hauria de dir “la part
en conflicte”. Moltes gràcies.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 4; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Votació de l’article 21.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Camps.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sra. Presidenta, és obvi, per tota l’argumentació que s’ha dit
fins aquest moment, que no la podem acceptar.

Un aclariment: és perquè ara en aquest article vostè no pot
votar perquè està enmig, per tant no comptarem el seu vot.
D’acord?
Sr. Lletrat?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor, 9; vots en contra, 4; abstencions, cap.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 4; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Moltes gràcies. Al capítol IV s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 3258/06 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 20.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Aquest capítol IV es titula i
regula l’extinció del contracte de mediació i per part del Grup
Parlamentari Socialista es proposa la seva supressió, ja que no
hauríem de parlar de contractes en temes de mediació familiar
sinó de procediment.

Vots a favor, 9; vots en contra, 4; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
Moltes gràcies. A l’article 21 s’hi manté l’esmena següent:
la RGE núm. 3257/06, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que s’hauria de
suprimir l’article 21.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no acceptarem
aquesta esmena, entenem que si suprimeix aquest capítol i es
manté el contracte hauríem de remetre’ns al Codi Civil com a
dret aplicable i aplicar el supòsit previst per a l’extinció d’un
contracte d’arrendament de servei. Nosaltres entenem que això
és preferible regular-ho per llei, com fa el Grup Parlamentari
Popular o com pretén fer-ho el Grup Parlamentari Popular.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passarem a la votació.
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que l’hem de
mantenir perquè crec que és necessari saber per quines causes
no s’arriba a un acord. Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
Moltes gràcies. Passam a la votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Votació del capítol IV.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
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naturalesa, en què parla del servei de mediació, pretenen
canviar el títol, evidentment pel “Servei de Mediació de les
Illes Balears” i establir tota una sèrie més de punts, els quals,
a part de crear-lo, defineixin quines són les seves funcions i qui
ha de formar part d’aquest servei. Simplement era això, no
només dir que es crea sinó deixar dit com s’ha de crear.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
A l’article 22, a la denominació del títol II, a la
denominació del capítol I no s’hi han presentat esmenes, per
tant queden aprovats per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Un aclariment, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Digui.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Per un error no es va presentar una esmena, també de
supressió, de l’article 22, perquè es demanava suprimir tot
sencer el capítol IV, per tant a aquest article concret ...

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
no acceptarà aquesta esmena, entenem que el Servei de
Mediació de les Illes Balears està perfectament regulat en
aquesta llei i en qualsevol cas, també, hi ha la possibilitat que
reglamentàriament es pugui desenvolupar i aprofundir-hi molt
més. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3165/06.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Volen votació separada?

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
L’article 22 el votarem a part, el Sr. Lletrat en prendrà nota.
Idò passarem a la votació de l’article 22.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Passam ara al debat de l’esmena 3259. Té la paraula la Sra.
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Es proposaria substituir “de la
ciutadania” per “dels residents”, creim que és més concret.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
Moltes gràcies, té la paraula el Sr. Jerez.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
La denominació del títol II i la denominació del capítol I, a
les quals no s’hi presenten esmenes, queden aprovades per
unanimitat. És així? Molt bé.
A l’article 23 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 3165/06, de substitució, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista i RGE núm. 3259/06, de modificació, del
Grup Parlamentari Socialista.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Reiterar una vegada més el
nostre àmbit d’aplicació d’aquesta llei, el qual és el territorial
i no el personal, com pretén el Grup Parlamentari Socialista.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, en primer lloc, la Sra. Mascaró.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mitjançant aquesta esmena
pretenen ampliar l’objecte i la naturalesa, allà on diu objecte i

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 23.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

supressió, RGE núm. 3171/06, de modificació, RGE núm.
3172/06, de substitució, i RGE núm. 3173/06, d’addició, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. També hi ha una
esmena del Grup Parlamentari Socialista, la 3260/06, de
modificació.
En primer lloc passarem a la Sra. Mascaró, per defensar les
seves esmenes.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 24 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3166/06, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam afegir un
parell de termes a aquest article, simplement per clarificar i
millorar el redactat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
votarà en contra d’aquesta esmena, en qualsevol cas hi
aprofundirà durant el temps que resta per arribar al plenari, per
veure si pot acceptar-la. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La majoria d’aquestes
esmenes van en el sentit d’ampliar l’objecte i les funcions del
Servei de Mediació Familiar i la darrera demana l’addició d’un
nou article que reguli les funcions dels colAlegis professionals
que tenen a veure amb la mediació, quines funcions tenen dins
tot aquest procés de mediació.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que la Sra. Mascaró ha
defensat totes i cadascuna de les esmenes a aquest article,
veritat?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, sí.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Bé, idò a la 3167/06, d’addició, el Grup Parlamentari
Popular hi proposaria una transacció: la Sra. Mascaró proposa
“Promoure i facilitar l’accés a la mediació”; nosaltres entenem
que promoure és, precisament, sinònim del que nosaltres
proposam, que és “fomentar”, promoure i fomentar entenem
que signifiquen pràcticament el mateix, per tant no acceptaríem
la paraula “promoure”, però sí que incorporaríem la paraula
“facilitar”, de tal manera que quedàs redactat de la següent
manera: “Fomentar, facilitar i difondre l’accés a la mediació
familiar regulada en aquesta llei a l’àmbit de les Illes Balears”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Passam a la votació de l’article 24.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Primer passaríem a aquesta esmena 3167, a veure si accepta
la transacció?

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor, 9; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 25 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 3167/06, d’addició, RGE núm. 3168/06, de modificació,
RGE núm. 3169/06, de modificació, RGE núm. 3170/06, de

Sí, nosaltres demanàvem un nou apartat, un primer apartat,
no substituir, és un primer apartat, i a la següent demanàvem
qualque cosa respecte a l’apartat a). Però sempre és millor que
es posi facilitar l’accés que no hi sigui, per tant sí que ho
acceptarem.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Res més, moltes gràcies.

D’acord. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I continuant amb la resta
d’esmenes, a la 3168/06, de modificació, també li proposaríem
una transacció en aquest sentit, i precisament va dirigida al
mateix apartat, al mateix article, i quedaria redactat de la
següent manera: “Fomentar, facilitar i difondre la mediació
familiar regulada en aquesta llei a l’àmbit de les Illes Balears,
i especialment en els àmbits professionals afectats per aquesta
llei”.
Moltes gràcies.
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Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez per continuar amb
les esmenes o aclarir, si vol, qualque cosa.
EL SR. JEREZ I JUAN:
No, simplement continuaré amb la meva intervenció
respecte a la defensa de les esmenes restants en aquest article.
Respecte a la 3172/06, de substitució, entenem que no
millora pràcticament res la nostra proposta; un concepte con la
gratuïtat no és susceptible de gestionar-se, sinó que el que
entenem que és susceptible de gestionar-se precisament és el
dret a la gratuïtat per a l’accés a la mediació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Demanaria a la Sra. Mascaró a veure si
accepta aquesta transacció. Sí.
Llavors, passaríem a la 3169.

I respecte a l’esmena 3173/06, d’addició, tampoc no hi
donaríem suport. Amb aquesta llei no podem incidir en les
funcions dels colAlegis professionals. La seva creació i el seu
funcionament i la seva organització estan creats precisament
per llei i és susceptible d’haver-se desenvolupat per via
reglamentària.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies.
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta el Grup Parlamentari
Popular no li donarà suport, entenem que no canvia res la
nostra nomenclatura i el que mantenim és la de “Registre de
Mediadors”. En qualsevol cas sí que és cert que durant les
meves intervencions veuran que de “Registre de Mediadors”
acceptaré esmenes perquè s’incorpori com a “Registre Públic
de Mediadors”, però com que això no és l’esmena precisament
que ens proposa la Sra. Mascaró, li he de dir que no. En
qualsevol cas, llavors, per coherència, entenc que allò que
accepti s’incorporarà allà on toca. Simplement dir-li que no
acceptaria aquesta esmena.
La següent, la 3170/06, tampoc no l’acceptaríem, ens
reservaríem el vot per discutir-ho en el plenari.
I a la 3171/06 li proposaríem a la Sra. Mascaró una nova
transacció. La transacció que proposam és eliminar des de la
paraula “conflicte” per endavant, de tal manera que quedaria
“... designarà la persona mediadora a instància dels subjectes de
la part en conflicte”.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Llavors passaríem a la votació, en primer
lloc de les dues transaccionades, que accepta el Grup
Parlamentari Esquerra Unida..., perdó, del PSM...
(Intervenció inaudible)
Bé, és igual. La 3167 i la 3168 quedarien aprovades per
unanimitat.
I passaríem a la votació de les 3169, 3170, 3171, 3172 i
3173.
Vots a favor? Vots en contra?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

Li demanaria, Sra. Mascaró, si accepta la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
De la 3171 no, perquè estam amb el concepte de què és
considerat part o parts en conflicte; per tant no acceptaríem la
transacció.
I referent a la 3169 simplement el que demanàvem amb
aquesta era substituir per un llenguatge políticament bastant
més correcte, registre de mediadors per registre de persones
mediadores, que és el que hem anat fent a totes les lleis que
s’han anat aprovant fins ara, però...

Moltes gràcies. Ara passaríem al debat de l’esmena 3260
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena ve a afegir un
punt previ, diguéssim, a aquest article 25 i solAlicita o diu que
el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears posarà a
disposició de tots els residents un sistema públic de mediació
familiar gratuït.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta esmena el Grup
Parlamentari Popular proposaria una esmena; acceptaríem
l’apartat 2, incloure l’apartat 2 de la seva esmena, però sense
eliminar o sense suprimir..., o allà on diu “suprimir l’apartat i)”.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Entenc que fa una transacció a aquesta esmena. L’acceptaria
vostè o...?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
No, no l’acceptaríem perquè l’apartat i) precisament parla
de reconèixer i gestionar el dret de gratuïtat i nosaltres entenem
que, el dret, l’haurien de tenir tots; per tant ja no s’hauria ni de
reconèixer ni de gestionar, ja vindria reconegut.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, demanam suprimir
l’article 26, que parla d’aquesta gestió del dret de justícia
gratuïta o, bé, del dret de gratuïtat de la mediació familiar.
Nosaltres entenem que, com que hauria de ser un servei públic
gratuït, no tendria sentit mantenir aquest article dins la llei.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. No l’acceptaríem per les qüestions
esmentades amb anterioritat en relació en aquest tema. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació de l’esmena 3261/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
Llavors passaríem a votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Passam a votació de l’article 26.
Sr. Lletrat.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 25.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Com que a la denominació del capítol segon no s’han
presentat esmenes, queda aprovat per unanimitat.
A l’article 27 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3175/06, de modificació; RGE núm. 3176/06, d’addició; i RGE
núm. 3178/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 26 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3174/06, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró per defensar
aquesta esmena.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
La retir perquè m’agrada més la següent, que és del Partit
Socialista. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Ara passarem a la defensa de l’esmena
3261/06, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.

Té la paraula la Sra. Mascaró per defensar aquestes
esmenes.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquest article demanam
modificar, quan parla de requisits de les persones mediadores,
que diu directament “poden ser mediadors...”, nosaltres
demanam modificar, i al principi del punt 1 afegir-ho, que
mentre no s’estableixi una titulació específica que habiliti per
a la professió de mediador o mediadora, ho poden ser..., i
llavors totes les persones que ja posava l’articulat. I al final
afegir a les causes d’incompatibilitat les establertes en aquesta
llei i que estiguin inscrites al seu colAlegi professional, també.
És un afegitó per millorar la redacció de l’article.
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Després demanam afegir un nou punt, que diu que a més
han d’acreditar o bé formació específica o bé formació o
experiència homologada amb un mínim d’hores. I finalment
demanam afegir un nou article dels deures de la persona
mediadora, que pensam que és important que la persona que es
dediqui a la mediació també tengui clar quines són les seves
obligacions. Moltes gràcies.
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Nacionalista, i RGE núm. 3262/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista.
En primer lloc té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, queda defensada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el Sr. Jerez.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de l’esmena 3175, no la
podem acceptar; entenem que nosaltres tenim perfectament
concentrades a l’article 10, precisament, quines són les causes
d’incompatibilitat. I per altra banda entenc que el Grup
Parlamentari PSM aposta en aquesta redacció per persones
sense una acreditada formació que poden ser mediadors;
nosaltres crec que som més garantistes, entenem que el servei
de mediació ha de servir de filtre per garantir que els veritables
capacitats per portar endavant la mediació són autèntics
professionals amb totes les responsabilitats que això comporta
per tal d’arribar a solucions correctes i adequades.
Respecte de la 3176/06, d’addició, tampoc no
l’acceptaríem. Entenem que s’han de deixar en mans del servei
de mediació, com a garant del bon funcionament de
l’administració i en aquest cas de la mediació i dels serveis que
ofereix, deixar al servei de mediació la possibilitat de decidir
sobre els criteris d’acreditació per exercir com a mediador.
Respecte de la 3178, tampoc no l’acceptaríem. Moltes
gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
acceptaria aquesta esmena.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Queda aprovada, llavors, per unanimitat.
(Intervenció inaudible)
Una, la 3179. Ara passarem a l’esmena 3262/06 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Retiraríem aquesta esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de l’article 28.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació de les tres esmenes, 3175,
3176 i 3178.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Perdó? Queda aprovat per unanimitat, sí?
Molt bé.
A l’article 29 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3263/06, de substitució, i RGE núm. 3264/06, també de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. LLETRAT:
Té la paraula la Sra. Camps per defensar les esmenes.
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Passam a votació de l’article 27.

Gràcies, Sra. Presidenta. Quedarien defensades en els seus
propis termes.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 28 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3179/06, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la primera esmena no
acceptaríem perquè, a part del registre de mediadors, entenem
que també ha d’existir un registre de centres de mediació.
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Respecte de la 3264, que és la segona esmena, sí que
l’acceptaríem en el sentit de substituir “Registre públic de
mediadors”.

Sí, la diferència és que jo no hi afegia abans “Illes Balears”
i ara sí que ho afegim, és la diferència. D’aquí la discussió.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Bé.
És una transacció? No la tenc davant i no ho sé.
(Intervenció inaudible)
EL SR. JEREZ I JUAN:
És una transacció. A la 3264. És a dir, quedaria com
“Registre públic de mediadors”.

Bé, per favor... Sra. Mascaró, em sap greu, no és la seva
esmena. Demanaria ara que els dos... Queda acceptada?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
No quedaria com a “registre públic de mediadors familiars
de les Illes Balears”?

Sí, si m’ho deixa afegir faríem una esmena in voce i
aclariríem una mica el llenguatge..., sexista que hi podria haver
aquí. Seria registre públic de persones mediadores familiars de
les Illes Balears.

EL SR. JEREZ I JUAN:
EL SR. JEREZ I JUAN:
O de les Illes Balears. De les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Accepta la transacció?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Nosaltres..., no sé si és una esmena in voce..., no ho
acceptaríem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó. Demanaria dos minutets perquè els dos grups es
posessin d’acord.

S’accepta l’esmena?
LA SRA. PRESIDENTA:
S’accepta l’esmena?
(Conversa inaudible)
Perdó. A veure, Sr. Jerez...
EL SR. JEREZ I JUAN:
Afegir la paraula “públic” després de “registre”.

A veure si és així com..., i així quedaria... Sí, per favor, Sr.
Jerez, si vol dir...
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, allà on diu “mitjançant aquesta llei es creen el Registre
de mediadors i el Registre de centres de mediació”, diria
“mitjançant aquesta llei es creen el Registre públic de
mediadors de les Illes Balears i el Registre de centres de
mediació dels colAlegis professionals i demés”.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
No, vam fer una transacció i no s’accepta.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Públic. És afegir la paraula “públic” a aquesta esmena.
Accepta vostè?
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
És que precisament açò és el que demana l’esmena. Per
tant, sí.

No accepta la transacció. Sr. Jerez, que vol...? Passam a
votació.
Passarem a la votació conjunta de les esmenes 3263 i 3264
del Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
Ah, idò, ho acceptem.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Passam a votació de l’article 29.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:

A la denominació del capítol III es manté l’esmena següent:
RGE núm. 3265/06, de substitució, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada en els seus
propis termes.

595

Gràcies, Sra. Presidenta. No podem acceptar. Vostès
demanen colAlegiar-se per exercir la mediació, però el Partit
Popular no entén que sigui un requisit imprescindible, sinó que
tan sols s’ha d’acreditar que tenen la formació adequada i els
coneixements suficients. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació de l’esmena 3181/06.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. LLETRAT:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí el Grup Parlamentari Popular
pretenia també proposar una transacció, però en qualsevol cas
com que entenc que el mateix criteri emprarà el Grup
Parlamentari Socialista per rebutjar-la com a l’anterior, no
l’acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam ara al debat de l’esmena 3266/06,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps
per defensar l’esmena.

Gràcies.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

Gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada en els seus
propis termes.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de la denominació del capítol III.

Gràcies, Sra. Presidenta. Proposàvem una altra transacció
en el mateix sentit. No l’acceptarien i en qualsevol cas votarem
en contra, i també precisament perquè no reconeixen el registre
públic de centres de mediació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. A l’article 30 es mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 3181/06, de substitució, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; RGE núm. 3266/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Mascaró per defensar la seva esmena.
Moltes gràcies. Votació de l’article 30.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
no la podem acceptar. Nosaltres entenem, com així he dit i hem
fet, estructurar la llei en tres títols clarament diferenciats,
preliminar, del contracte de mediació i...

LA SRA. PRESIDENTA:
(Fragment de la intervenció inaudible)
A l’addició d’un nou títol es manté l’esmena següent: RGE
núm. 3182/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam aquí afegir un
títol complet que parli del desenvolupament del procés de la
mediació familiar amb una sèrie d’article: inici del procés,
reunió inicial i tota una sèrie de coses, que crec que aquí falta
una pàgina perquè després de la pàgina 29 tocaria ser la 30 i no
hi és, però, vaja, demanam això, la inclusió d’un títol complet
que parlàs del desenvolupament de la mediació, com s’ha de
dur a terme des del començament fins al final.

...el règim sancionador ha d’estar inclòs dins aquest darrer
títol, i no ha de ser un títol a part.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació del capítol quart.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
Vots a favor? Vots en contra?
EL SR. JEREZ I JUAN:
EL SR. LLETRAT:
Gràcies, Sra. Presidenta. No acceptaríem perquè entenem
que el desenvolupament del procés de la mediació ha de ser
objecte de desenvolupament reglamentari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 31 es manté l’esmena següent:
RGE núm. 3184/06, de modificació, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró per
defensar aquesta esmena.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Al capítol IV es manté l’esmena següent: RGE núm.
3183/06, de modificació, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró per defensar
aquesta esmena.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queda defensada en els seus propis termes.

Proposam substituir l’actual article 31 per un altre redactat
que per a nosaltres evidentment és molt millor. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte al compliment
dels deures i de les obligacions, i en particular per establir el
sistema d’instrucció de cada expedient contradictori, hem
d’estar al que digui el reglament que desenvoluparà aquesta
llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
Moltes gràcies. Passam a votació.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

I la 3188?

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. JEREZ I JUAN:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 31.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
(Conversa inaudible)
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Sí, a la 3188 li proposaríem una transacció. Acceptam
incorporar-ho fins a la paraula “mediació”. És que ara no tenc
davant el...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí la Sra. Mascaró s’ho vol mirar i vol dir si accepta aquesta
transacció?

EL SR. LLETRAT:
EL SR. JEREZ I JUAN:
D’acord. Votació de l’article, vots a favor, 8; vots en contra,
5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 32 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3185/06, de modificació; RGE núm. 3186/06, de modificació;
RGE núm. 3187/06, de modificació; i RGE núm. 3188/06,
d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té
la paraula la Sra. Mascaró per defensar aquestes esmenes.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies. Proposam una sèrie de millores en el
redactat que nosaltres pensam que milloraran, ajudaran el Partit
Popular a millorar el seu projecte o proposició de llei i al final
hi guanyarem una miqueta tots. Moltes gràcies.

Sra. Presidenta, acceptaríem incorporar un punt h) fins a la
paraula “mediació”, un punt h) que diria: “L’abandonament
injustificat de la mediació”.
LA SRA. PRESIDENTA:
Accepten la transacció? Sí. Així faríem votació separada de
la 3185 i la 3188, que quedarien aprovades per unanimitat. És
així, Sra. Mascaró?
I la votació de la 3186 i de la 3187.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA.
Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.
Moltes gràcies. Sr. Jerez, té la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la primera esmena, la
3185, he de dir a la portaveu del Grup Parlamentari PSM que
l’acceptaríem, és a dir, incorporar o substituir “benefici” per
“dret”.
Respecte de la 3186 no l’acceptaríem i reiteraríem altra
vegada els arguments de sempre: entenem que hi ha dues parts,
part de conflicte i part mediadora. No sé si em deix algun...
LA SRA. PRESIDENTA:
La 3187.
EL SR. JEREZ I JUAN:
La 3187..., clar, aquesta no l’acceptaríem perquè entenem
que per ser incapaç és necessària una sentència d’incapacitat,
i l’incapaç en aquest cas està representat per una persona, per
un representant legal. En qualsevol cas mantendríem aquest
posicionament que mantenim fins ara a l’article que s’incorpora
a la proposició. Gràcies.

Moltes gràcies. Ara passarem al debat conjunt de les
esmenes 3267 i 3268 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. La primera de les esmenes
substituiria el redactat de l’apartat c), “cobrar honoraris a les
persones que tenguin reconegut el benefici de gratuïtat”, per
“cobrar honoraris a les persones que se sotmetin a la mediació
familiar mitjançant el sistema gratuït establert per
l’administració”, en coherència amb esmenes anteriorment
defensades per aquest grup.
La segona de les esmenes seria, a l’apartat e), suprimir
“adequat”, i m’explicaré. L’apartat e) parla de no proporcionar
a les parts en conflicte informació i assessorament adequats.
Una de les obligacions del mediador és no oferir
assessorament; el mediador és una persona que intenta obrir
vies d’acord entre les parts però en cap cas no assessora les
parts.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Sí, d’acord, Sr. Jerez. Si tots ho accepten es pot; si no...
Digui, té la paraula, Sra. Mascaró.

EL SR. JEREZ I JUAN:
(Intervenció inaudible)
Votaríem en contra de les dues esmenes i ens reservaríem
una posició diferent respecte del ple. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. JEREZ I JUAN:
O si no doni’ns..., en un minut ho aclarim. Si ens dóna un
minut...

Moltes gràcies. Passam a votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Idò tenen dos minuts per posar-se d’acord.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor, 4; vots en contra, 8; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Jo pens que m’està proposant una transacció a aquesta
esmena.

Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 32.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Jerez, si vol dir a veure com...

EL SR. LLETRAT:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Vots a favor, 8; vots en contra, 4; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 33 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3189/06, de modificació; RGE núm. 3190/06, de modificació;
RGE núm. 3191/06, de modificació, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró per
defensar les esmenes.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Proposada l’esmena in voce entenc
que ha estat acceptada pels grups parlamentaris de tal manera
que s’inclouria l’apartat h) dins de l’apartat c) de l’article 33
per tal de considerar molt greu l’abandonament injustificat de
la mediació. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. En primer lloc hauríem de demanar si
accepten aquesta esmena in voce per unanimitat. Sí? Llavors
quedaria acceptada.

Queden defensades en el seus propis termes.
Açò era, perdó, aquesta esmena, la 3190?
LA SRA. PRESIDENTA:
(Intervenció inaudible)
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SER. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la 3189/06 no
l’acceptaríem perquè entenem que l’abandonament injustificat
de la mediació no pot ser mai una falta lleu, sinó que ha de ser
una falta molt greu. I aprofitaria aquest moment -no sé si és el
moment processal oportú- per dir que nosaltres, d’acord amb el
que he comentat abans a la Sra. Mascaró, en incorporar aquest
apartat h) a l’article 33 hauríem de fer una esmena in voce per
considerar greu o molt greu l’apartat h). És a dir, si incorporam
l’apartat h) com un apartat nou i llavors deim quin són greus i
quins són lleus en funció d’aquells apartats, no ens pot quedar
exclòs l’apartat h), perquè també ha de ser objecte de regulació
greu, lleu o molt greu.
Per tant jo oferesc aquí, si és la via adequada, una esmena
in voce per tal d’intentar solucionar aquesta...
LA SRA. PRESIDENTA:

La 3189. Vol defensar la 3190 i la 3191? Per açò. Sí, el Sr.
Jerez té la paraula per defensar aquestes dues esmenes.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la 3190 no ho
acceptam, entenem que la redacció correcta és la que està
establerta a la llei, i entenem que la reincidència per a nosaltres
amb dos pics ja n’hi ha prou. Jo crec que això no és el carnet
per punts, jo crec que les reincidències són dues vegades, dues
infraccions, i crec que basta; per tant no n’hauríem d’incloure
una tercera.
I respecte a l’esmena 3191/06, més del mateix. Gràcies, Sra.
Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
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esmena que s’ha fet.
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Passam ara al debat de l’esmena 3192 del PSM.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

I la 3190 i la 3191 passam a votar-les.

Queda defensada amb els seus propis termes.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. LLETRAT:

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vots a favor, 4; vots en contra, 7; abstencions, cap.

No l’acceptaríem, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 33.

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’esmena 3192.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; vots en contra, 4; abstencions, cap.
Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 34 no s’han presentat esmenes.
Per tant queda aprovat per unanimitat.
A l’article 35 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3269/06, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, i
RGE núm. 3192/06, de modificació, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 35.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Passarem al debat de l’esmena 3269. Té la paraula la Sra.
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena va dirigida a l’apartat c)
d’aquest article. L’original ens parla dels perjudicis físics,
morals i materials causats; dóna la impressió que en aquest cas
el mediador quasi agredeix físicament les parts que se sotmeten
a mediació. Nosaltres entenem que seria suficient parlar dels
perjudicis causats.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 36 s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 3270/06, de modificació, i RGE núm.
3271/06, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Queden defensades amb els
seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
acceptaria aquesta esmena perquè entén que en els perjudicis
causats hi entren qualsevol tipus de perjudicis.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per tant, queda aprovada per unanimitat
l’esmena 3269.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la primera esmena,
la 3270, el Grup Parlamentari Popular no l’acceptaria perquè
entenem que parlam de coses diferents, nosaltres parlam del
Registre de Centres i vostès parlen del Registre de Mediadors.
Respecte de la 3270 ...
LA SRA. PRESIDENTA:
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71, perdó.
EL SR. JEREZ I JUAN:
71, perdó, li oferiríem una transacció, acceptaríem l’esmena
fins a la paraula “mediadors”.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Queden defensades amb els
termes en què estan redactades, per ser idèntiques a les dues
esmenes anteriors.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

Moltes gràcies.
EL SR. JEREZ I JUAN:
LA SRA. PRESIDENTA:
Demanaria a la Sra. Camps si accepta aquesta transacció.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres oferiríem una transacció
en el mateix sentit, però entenc que no cal perquè no ens
l’acceptarien. Moltes gràcies.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Prèviament demanaria un aclariment, perquè hi ha dues
vegades la paraula “mediadors” i voldria saber si és la primera
o la segona.

Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Sr. Jerez, si vol clarificar a veure quin “mediadors” és dels
dos. Si no, llegeixi com quedaria.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Si, Sra. Presidenta. Me’n acab d’adonar que hem de canviar
el nostre sentit del vot, perquè aquí incloem (...) públics, cosa
que no casaria amb la redacció del text. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
No hi ha transacció. Idò passam a la votació de les dues
esmenes, la 3270 i 3271.

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 37.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

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

A l’article 38 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
3274/06, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps per defensar l’esmena.

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Votació de l’article 36.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena molt simple, és
després d’”advertència” posar “per escrit”, perquè si la sanció
imposàs una advertència haurien d’especificar com s’adverteix
i consideram que hauria de ser per escrit.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. JEREZ I JUAN:

A l’article 37 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 3272/06, de modificació, i RGE núm. 3273/06, també de
modificació, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Camps.

L’acceptaríem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, queda aprovada per unanimitat.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Votació de l’article 38. Queda aprovat per unanimitat.
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Als articles 39 i 40 no s’hi han presentat esmenes, quedaran
aprovats per unanimitat.

3283, 3284, 3285, 3286, 3287/06 del Grup Parlamentari
Socialista, com he dit.

I a la disposició addicional única s’hi manté l’esmena
següent: RGE núm. 3275/06, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Camps per
defensar aquesta esmena.

Passam, primer, al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Sí, aquesta esmena també fa referència a si el registre ha de
ser públic o no i si ha de ser de mediadors o de centres i, per
tant, quedarà defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Nosaltres proposam una transacció en el mateix sentit que
abans, però entenc que no l’acceptarien; nosaltres proposam
una transacció per tal d’incloure “públics”, però llavors, clar,
m’oferirien de “persones” i jo no ho acceptaria. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vol clarificar res la Sra. Camps? No, ho deixam per al
plenari.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queden totes defensades amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula el senyor ...
EL SR. JEREZ I JUAN:
No s’acceptarien les esmenes proposades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per tant, passam a votació.
Vots a favor de les esmenes del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista? Vots en contra? Abstencions.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la votació de l’esmena 3275/06.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. Passam al debat conjunt de les esmenes
3212, 3210 i 3211/06 d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la
paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. LLETRAT:
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Votació de la disposició addicional única.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Són esmenes que van en la
línia d’intentar corregir, en la mesura del possible, una certa
deriva que nosaltres veim en aquesta llei, la qual no solament
pretén la mediació sinó que pareix que vol llevar la feina als
representants religiosos i als capellans i això.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
(Algunes rialles)
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Lletrat. A les disposicions finals
primera i segona no s’hi han presentat esmenes, per tant queden
aprovades per unanimitat.
A l’exposició de motius s’hi mantenen les esmenes
següents. RGE núm. 3193/06, 3194/06, la 3195/06, 3196/06,
3197/06, 3198/06 i 3199/06 del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista. D’Esquerra Unida i Els Verds hi ha les
esmenes 3212, 3210 i 3211 i del Grup Parlamentari Socialista
hi ha les esmenes 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282,

Nosaltres creim que això no és missió de l’administració,
això de preservar la família i aquestes coses, això és funció, en
tot cas, d’altres instàncies, i no és fàcil corregir-ho perquè tot
el contingut de l’exposició de motius està farcit d’aquesta
concepció, però almenys una espipellada per llevar algunes
coses. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
No acceptaríem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació d’aquestes esmenes, de
la 3212, 3210 i 3211.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam ara al debat conjunt també de les
esmenes abans esmentades del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Els estalviaré defensar una per una
totes aquestes esmenes, perquè suposaria llegir tota l’exposició
de motius i després llegir la que nosaltres consideram oportuna,
perquè pràcticament està esmenada tota i per tant les defensam
amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sra. Camps, té tot el temps que vulgui. El
Sr. Jerez li pot contestar una a una, com ell vulgui, té la
paraula.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. No entrarem a discutir-les,
simplement les rebutjarem i pensarem canviar de vot o no
d’aquí al Ple.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes del
Partit Socialista.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació de l’exposició de
motius.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. En conseqüència, queda
dictaminada la Proposició de llei RGE núm. 8610/05, de
mediació familiar.
Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, amb escrit adreçat al Molt Honorable Senyor
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
en el Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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