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EL SR. PRESIDENT:

Torns a favor?

...si ee produeixen substitucions.

Torns en contra?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Miquel Rosselló substitueix Margalida Rosselló.

Seria possible..., jo me pensava que tots els grups farien
l’exposició per títols i després...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
EL SR. PRESIDENT:
Maria Binimelis substitueix Carme Feliu.
Farem després els torns a favor, o agrupam?
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
President, Francisco Molina sustituye Joan Font.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
II. Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 2992/06, de l'esport de les Illes Balears.
Els demanaria si hi ha inconvenient en alterar l’ordre del
dia, una de les lleis seria retirada i seria debatuda a una sessió
ordinària. Jo crec que ja hi havia acord amb els distints
portaveus no?
La lletrada m’ha comentat que hi ha un seguit d’esmenes
tècniques que ja estan consensuades amb tots els portaveus i
que serien admeses i incorporades a l’acta. D’acord?
I. Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 3322/06, d'arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears.
El primer punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en
dictaminar el projecte de llei RGE núm. 3322/06, d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears. El debat es farà per
títols i hi haurà un temps de 20 minuts per tal de què cada grup
pugui defensar les esmenes de cada títol.
Passam a la defensa de les esmenes al títol I del projecte de
llei. Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
es mantenen les esmenes RGE núm. 5663 i 5664/06. Intervé
l’Hble. Diputat Sr. Rosselló per un temps màxim de 20 minuts.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President. Nosaltres defensam l’esmena 5663,
senzillament és un tema de noms, de definició, substituir el
terme “organització arxivística”.
I la 5664 és ja una esmena de contingut allà on se planteja
invertir els termes en què està redactada la llei, allà on planteja
que és el Govern el que, de forma de coordinada amb els
consells insulars, ha de dur aquesta tasca. Nosaltres pensam
que, tenint en compte que les competències estan transferides
als consells insulars, canviam l’ordre del tema. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Tal vegada seria un poc més àgil els torns a favor i els torns
en contra fer-ho globalment.
EL SR. PRESIDENT:
Cap problema. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista es mantenen les esmenes RGE núm. 5472, 5473,
5474, 5475, 5476 i 5477/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr.
Riudavets per un temps màxim de 20 minuts.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Intentaré ser bastant més breu
relacionant i comentant cada una de les esmenes, però amb
rapidesa. La primera esmena respon..., en principi pot semblar
que no té sentit dins el text de la llei i només té sentit si se
relacionen amb esmenes posteriors. Bàsicament el que pretén
és definir d’una altra manera el sistema arxivístic de forma i
manera que se puguin incloure, entengui clarament que hi ha
arxius que no pertanyen a aquesta fórmula nova que
s’introdueix mitjançant aquesta llei de subsistema arxivístic,
sinó que són arxius autònoms i que per tant, poden ser
perfectament part com ells mateixos, sense ser part d’un
subsistema arxivístic, del sistema arxivístic de les Illes Balears.
Les quatre esmenes següents, la 5473, 5474, 5475 i 5476,
les comentaré plegades perquè fan referència a una mateixa
qüestió. Les 4 esmenes incideixen en el cens d’arxius de les
Illes Balears. Jo crec que per defensar aquestes esmenes només
cal tenir en compte la Llei d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric. Aquesta llei
atorga als consells insulars les competències executives i de
gestió sobre patrimoni, inclòs naturalment, açò és obvi, el
patrimoni documental. El Govern de les Illes Balears es reserva
per aquesta llei exclusivament la coordinació. Així l’actual
redactat de la llei suposa, des del nostre punt de vista, una clara
invasió de l’àmbit competencial dels consells insulars,
ultrapassant en molt allò que és exclusivament competència del
Govern i que és la coordinació. He de reconèixer que en
ponència s’ha millorat el redactat inicial d’aquests articles, però
així i tot en el nostre entendre el cens d’arxius de les Illes
Balears ha de ser la suma dels censos insulars d’arxius. La
present llei llavors només s’hauria de limitar a realitzar tasques
de coordinació i assessorament que corresponen al Govern de
les Illes Balears. I hauria, en canvi, de reforçar el paper i els
mitjans dels consells insulars que són els que són competents
en matèria d’arxius. A nosaltres ens sembla que la figura que
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apareix del cens d’arxius de les Illes Balears i la possibilitat
que se té de directament catalogar, és a dir, registrar arxius,
vulneren les competències dels consells insulars. No diré res
més perquè aquest tema sortirà prou dins les meves successives
exposicions.
Passam a l’esmena 5477, la darrera que mantenim en aquest
títol. Vull dir que és una esmena d’addicció, la creació d’un
nou article, el 4 bis i és una esmena que pretenc introduir a
petició de l’Associació d’Arxivers. I simplement demana un
compromís clar i diferenciat, és a dir, amb un article específic,
no de passada entre altres temes, de la implantació de noves
tecnologies en la gestió dels arxius de les Illes Balears. Jo crec
que avui per avui és evident la necessitat i el bon fer de les
noves tecnologies en la gestió dels arxius i crec que mereix un
article específic en aquest sentit.
Per la meva part ja he acabat. Gràcies.
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Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per una qüestió d’ordre, així
com el Sr. Gornés ha demanat que se produís el debat, pot crear
en alguns dels títols d’aquesta llei que hi hagi qualque grup que
estigui a favor o en contra. Si els pareix, donaria intervenció a
cada grup i en la mateixa intervenció se podrien posicionar
damunt les esmenes dels altres. Sr. Gornés?
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sr. President. Jo faré el que vostè digui, si li va millor
seguir el debat tal com l’havien planificat, per part meva no hi
ha cap inconvenient. Però almanco per al tema del debat crec
que era més àgil que tots els grups ens pronunciéssim capítol
per capítol per tal de facilitar, perquè hi ha moltes coses
repetitives també...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes RGE núm. 5691, 5692,
5693 i 5700/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch per
un temps màxim de vint minuts.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Moltes gràcies Sr. President. En primer lloc pel que fa al
conjunt de definicions volíem esmentar que la primera esmena
es refereix a què consideram que els apartats j) i k) s’haurien
d’unificar en un sol, simplement amb la denominació de
“sistema arxivístic”, ja que consideram que el terme
“organització arxivística” és un terme inadequat i que no es
correspon amb la terminologia arxivística. Per tant, proposam
simplement substituir aquests apartats per la definició de
“sistema arxivístic”, tal i com es preveu aquí, amb el sentit de
dir que composen els sistemes arxivístics arxius dels serveis
arxivístics, l’administració d’arxius i el personal.
Les altres 3 esmenes fan referència a l’article 4 en relació
al cens d’arxius i documents de les Illes Balears. Efectivament
els consells insulars de la comunitat autònoma tenen les
competències transferides, competències executives i de gestió.
Per tant, consideram i açò ho esmentam més tard que hauríem
de ser els ens que aglutinessin els sistemes d’arxius. Per tant,
entenem mitjançant l’esmena 5692, que qui hauria d’elaborar
el cens dels arxius, tret naturalment d’aquells que són de
caràcter interinsular, haurien de ser els serveis propis de cada
un dels consells.
D’altra banda a l’esmena 5693 proposam suprimir la frase
que es refereix l’apartat b) de l’article 2 d’aquesta llei, diu que
“el cens haurà de fer referència simplement a la documentació
que està en fase activa”. Nosaltres consideram que el cens
realment hauria d’afectar no només aquesta fase, aquests
documents sinó a tota la documentació.
I per últim hi ha una altra esmena que es refereix que també
hauríem d’incloure en el cens l’inventari de béns mobles. És a
dir, consideram que convindria que expressament constés que
s’hauria de fer també aquest inventari.

Però és que Sr. Gornés s’haurien de manifestar en el mateix
temps que tenen la paraula damunt les esmenes que defensaran
els altres grups perquè en cas contrari es podria donar la
casualitat que en aquest cas per exemple el PSM estàs d’acord
a favor, torn a favor del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
torn en contra de...
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, sí.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Sr. President, no passi pena no és el cas.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Molt bé. Jo el primer de tot voldria deixar constància en
aquesta sessió que s’enregistra, de l’ànim de colAlaboració de
tots els grups quant a les esmenes i sobretot quant a les
transaccions que s’han pogut anar incorporant en les diferents
ponències tècniques que han tingut. Jo crec que açò enriqueix
i millora substancialment la llei i bé, l’objectiu de tots crec que
ha estat poder comptar amb un millor instrument per la gestió
del nostre patrimoni documental. Almanco que quedi
constància de l’agraïment del Grup Popular a les aportacions,
tan escrites, com no escrites, també han estat moltes, de tots els
que han participat.
Entrant un poc en alguns dels arguments que s’han plantejat
en el conjunt del títol I, el principal que ha esgrimit per
exemple el PSM, la invasió de competències dels consells
insulars. És cert, ha estat un debat reiteratiu a diferents
ponències, també en mitjans públics, nosaltres és una qüestió
que no podem compartir i fins i tot quan s’han acceptat moltes
esmenes i s’han transaccionat d’altres que de qualque manera
ajuden a llimar algunes de les suspicàcies que podien tenir
alguns grups polítics en aquest sentit. Ja dic, van amb una
direcció molt clara. Nosaltres entenem que hi ha d’haver un cos
de base tècnica comuna per a totes les illes i no incidir tant en
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l’àmbit competencial, el respectam creim que en la seva
totalitat, sinó que intentam donar cos a una base tècnica que
sigui d’utilitat i de plataforma sobre la qual poder assentar
l’ordenació dels arxius de les nostres illes. També hem fet una
incidència a l’ús de les noves tecnologies. Hi ha una esmena del
PP que va estrictament en aquest sentit i per tant, no li podem
acceptar.
Quant a l’organització del sistema d’arxius, o sigui emprar
la paraula “organització” o “sistema”. Com que hi ha una
esmena genèrica del Partit Popular que afecta tot l’articulat, de
qualque manera aquesta qüestió ja queda solucionada i com que
se va incorporar en ponència, ja no parlam d’organització, tot
i que parlàvem del mateix, però bé per tal de llimar aquestes
diferències i clarificar encara més la terminologia arxivística,
creim que sí, que s’ha d’emprar la terminologia més comuna,
tot i que no sigui l’exclusiva que empren tots els arxivers.
Per tant, de qualque manera hem acceptat moltes esmenes
a aquest títol, sobretot d’UM i alguna del PSM, si no record
malament. I bé, de qualque manera les esmenes acceptades són
les que són i a aquest títol no n’incorporarem cap altra.

insulars. I açò no és una qüestió tècnica, és una qüestió política
i jo crec que si aquesta llei ha millorat molt del projecte inicial
és en aspectes tècnics, però no en la concepció política de
divisió competencial.
Només un apunt final a allò que he dit i és que quan vostè
certament ha millorat tècnicament la llei, ha llevat la paraula
“organització arxivística” per “sistema arxivístic”, jo crec que
era una cosa que tots ens vàrem donar compte que era una
barbaritat crear un concepte que no està homologat de cap de
les maneres dins l’arxivística internacional. Però jo crec que hi
ha una segona passa que no s’ha fet i és el del subsistema
arxivístic que tampoc no està homologat, no existeix enlloc, no
hi ha cap llei allà on hi figuri. I aquí ho mantenim, jo no sé per
què, no hi afegeix res. Però bé, d’això ja en ratllarem prou en
debats posteriors, com també seguirem parlant de les
competències dels consells respecte al Govern.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari Socialista Sr. Andreu Bosch.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Moltes gràcies Sr. Gornés. Ara tornaríem donar un torn
d’intervenció a tots els grups, si el volen. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds? No. Sr. Riudavets
per part del PSM?
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Molt breument per contestar amb 4 paraules al Sr. Gornés.
Jo també crec que tots els grups han estat fent una feina en
positiu en l’elaboració d’aquesta llei, de fet, nosaltres creim que
quan estam en la funció legislativa, la de control del Govern és
una altra cosa, tots intentem que surtin les millors lleis
possibles i crec que en aquest cas ho seguim intentant fins i tot
ara a aquesta comissió i ho seguirem intentant en el ple.

Gràcies, Sr. President. Efectivament sí que hi ha hagut un
intent, s’han acceptat algunes esmenes, també és cert que en
l’aspecte de recuperar competències per part del Govern en
relació a les transferides als consells insulars, hi ha hagut tímids
intents d’atracar postures, de fet algunes transaccions en relació
a esmenes del Partit Socialista s’han acceptades i per part
nostra també més endavant també n’acceptarem alguna més de
les que havíem dit inicialment, però realment en aquest capítol
consideram que sent un dels elements importants d’aquesta llei,
no s’ha avançat el que s’hauria d’haver avançat. Realment són
algunes transaccions, algunes concessions, però des del nostre
punt de vista consideram que són insuficients.
Gràcies.

Quant a les qüestions que s’han esmentat, el tractament és
un tema que ha estat, jo diria no reiteratiu però sí recurrent dins
tots els debats, és la divisió competencial entre consells i
Govern. Jo naturalment crec que no és una qüestió de
suspicàcies, és una qüestió de què són filosofies diferents i que
vostès estan plasmant en aquesta llei allò que estan plasmant en
altres passades i futures, és una recuperació competencial per
part del Govern. O sigui, la Llei d’atribució de competències en
matèria de patrimoni als consells insulars, se’ls diu que tenen
les competències pròpies de gestió i executives referides a
patrimoni, llavors no té sentit que més enllà de la coordinació
se vulguin establir paràmetres de decisió en el Govern de les
Illes Balears. Aquesta llei estableix paràmetres de decisió a
l’àmbit del Govern, quan no té més que les tasques de
coordinació i aquesta distinta concepció d’allò que ha de ser la
nostra arquitectura institucional de la comunitat autònoma és
allà on xocam, aquí i a altres bandes.
Per tant, nosaltres mantenim les nostres esmenes i les
defensarem en plenari perquè creim que passa rera passa,
organisme rera organisme que crea aquesta llei, envaeix les
competències que per llei també són atribuïdes als consells

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem ara a la votació de les
esmenes, primer passaríem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds RGE núm.
5663 i 5664/06.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor 1, vots en contra 8 i hi ha 3 diputats que no
voten.
EL SR. PRESIDENT:
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Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
5472, 5473, 5474, 5475, 5476 i 5477/06.
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Vots a favor 8, no hi ha abstencions ni vots en contra.
EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?
Queden aprovats.
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:

I ara passam a la defensa de les esmenes que es mantenen
al títol II del projecte de llei per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, es mantenen les esmenes 5666,
5667 i 5668/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Rosselló per un
temps màxim de 20 minuts.

Vots a favor cap, vots en contra 8.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
EL SR. PRESIDENT:
Queden desestimades.
Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 5691, 5692,
5693 i 5700/06.
Vots a favor?

Moltes gràcies, Sr. President. Això vol dir que la 5666 ja
està incorporada o ha decaigut. Molt bé. La 5666 és una
esmena que...
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni Sr. Rosselló, és una qüestió d’ordre, la lletrada
me... Vostè ha fet referència a una esmena?

Vots en contra?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Abstencions?
(...) que vostè no l’ha anomenada quan les ha dit.
LA SRA. LLETRADA:
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor 1, vots en contra 8 i cap abstenció.
No la tenc aquí.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Votarem ara els articles del títol als quals s’hi mantenen
esmenes. Articles 2 i 4.

Deu haver decaigut perquè és similar a una d’UM que ara
he vist...

Vots a favor?
Votam els articles.
Vots en contra?
Abstencions?

Començaré directament per la 5666 que és una esmena que
planteja a l’apartat d) substituir allò que a l’articulat de la llei
es planteja com a “documents fonamentalment de l’església
catòlica”, incorporar “organitzacions socials, culturals,
esportives, ecologistes, etcètera”. O sigui, tenir en compte un
ventall més ample de la societat civil a l’hora de veure quines
són les coses que s’han d’arxivar.

LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor 8, no hi ha cap abstenció ni cap vot en contra.
EL SR. PRESIDENT:

A l’article 7, l’esmena 5667, a l’apartat 2 en un moment
determinat a la llei es planteja seguir la normativa estatal o si
s’escau, la canònica. Nosaltres pensam que un estat laic i
aconfessional no té per què contemplar la legislació canònica
a la seva legislació.

Queden aprovats aquests articles.
Votarem els articles del títol als quals no s’hi mantenen
esmenes, denominació del títol I i articles 1 i 3.
Vots a favor?
Vots en contra?

I a l’article 9, que fa referència a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, nosaltres presentam un redactat alternatiu, en funció
de què considerem que des de cap punt de vista s’ha de donar
per suposat que se podria suprimir aquest patronat i per tant,
creim que s’ha de mantenir el Patronat de la Corona d’Aragó i
evidentment hi han de participar, en igualtat de condicions,
totes les comunitats autònomes que tenguin alguna cosa a veure
amb l’antiga Corona d’Aragó.

Abstencions?
Moltes gràcies.
LA SRA. LLETRADA:
EL SR. PRESIDENT:

638

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 43 / 7 de setembre del 2006

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es manté l’esmena RGE núm. 5697/06. Intervé
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch per un temps màxim de 20
minuts.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies. En primer lloc entenc que hi ha l’esmena 5695 que
el Grup Parlamentari Popular plantejava una transacció i que
aquesta transacció era acceptada per part del nostre grup,
l’esmena 5695... No entram en les transaccionades? No,
d’acord, molt bé.
També n’hi ha una que decau, referida a les confessions
religioses. Per tant, entenem també que coincidim amb altres
grups, també n’hi ha una altra aprovada pel Grup Popular.
I la 5697, que és la que queda viva aquí. Demanam suprimir
tot l’apartat 2, referit a l’article de la Corona d’Aragó.
Nosaltres la mantenim en el sentit que realment a la pràctica
s’elimina aquest punt 2, es substitueix per un altre, però
realment aquest punt ha estat suprimit. Per tant, entenem que si
no hi ha alguna observació aquesta esmena es correspondria
realment amb el redactat que es proposa al final, perquè al final
se suprimeix aquest apartat.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir.
Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Sr. President. Jo també desitj que no es facin passes
enrere en aquest sentit i que es mantengui el patrimoni de
l’Arxiu de la Corona amb participació de tothom, i esper que
no..., en fi, no entenc -sincerament- l’alarmisme produït a la
comunitat d’Aragó.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Andreu Bosch.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Jo entenc que en el tema de la Corona d’Aragó hi ha, a
nivell de la nostra comunitat, un consens acceptable i, per tant,
crec que el que realment interessa és que a la nostra comunitat
hi hagi una postura compartida, almanco en línies general, i jo
crec que açò el que realment hem de defensar i és aquesta la
postura que mantindrem des del nostre grup parlamentari a la
nostra comunitat.
Gràcies.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Riudavets.
Sr. Gornés per part del Grup Parlamentari Popular.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. En principi no incorporarem cap
nova esmena a aquest títol. Les esmenes que s’han incorporat,
tant en forma de transacció amb el PSOE com d’altres del Partit
Popular, i del PSM, si ho record malament, idò donen suficient
contingut als articles i al text del projecte de llei.
Tot i que he de dir que respecte a la Corona d’Aragó els
núvols no acaben de ser prou clars; si és cert que acceptàvem
una esmena del PSM en el punt número 2 perquè el clima era
bastant favorable, aquesta mateixa setmana -si no ho record
malament- hem vist que el PSOE, que governa a Aragó, ha
interposat el recurs d’inconstitucionalitat, ben igual, respecte a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Nosaltres volem saber quin ha
estat el contingut i el resultat de les converses que aquesta
setmana s’han tingut amb el ministeri per tal de veure quin era
definitivament el calendari de constitució d’aquest patronat i
esperem que no ens haguem de penedir d’haver acceptat alguna
de les esmenes de prevenció que nosaltres havíem plantejat a
l’article 9. Jo esper que açò no sigui així i que finalment els
drets que la comunitat autònoma té sobre aquest arxiu no es
vegin..., vaja, que no es facin passes enrere per no posar més
caliu a la qüestió, que no es facin passes enrere en aquesta
matèria.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

No tenim esmenes vives a aquest títol, entre altres coses
perquè, com bé ha dit el Sr. Gornés, se’ns va acceptar l’esmena
sobre la Corona d’Aragó.
Jo coincidesc amb el Sr. Gornés que el clima no torna a ser
favorable. Esper que sigui una cosa temporal, perquè entre
coses jo crec que la reunió que va tenir el Sr. Fiol amb el
conseller de Cultura de la Generalitat també va avançar en
aquest sentit, i jo de moment no veig que s’hagi retrocedit. Sí
és cert que, a Aragó, aquest clima a què aquí sembla que es va
arribar no hi ha arribat i, per tant, ha fet un recurs
d’inconstitucionalitat contra l’Estatut de Catalunya; que per la
meva part vull dir -i així em vaig manifestar ja a la comissió i
a la ponència de reforma de l’Estatut- que és inadmissible
aquesta clàusula que s’ha incorporat a l’Estatut de Catalunya,
però també crec que hagués estat poc admissible que dins una
llei d’arxius s’amenacés, com en certa manera es feia amb el
redactat inicial, amb prendre mesures si passava qualque cosa;
crec que la llei no és el lloc, si passa qualque cosa ja actuarem
i crec que actuarem amb el consens de tots els grups.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Passaríem a votació de les esmenes, primer les del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 5666,
5667 i 5668.
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Vots a favor?
Vots en contra?
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Mixt...; no hi és. Per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds es mantenen les esmenes 5669, 5670, 5671,
5672, 5673 i 5674/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Rosselló per
un temps màxim de 20 minuts.

Abstencions?
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor, cap; vots en contra, 8, i abstencions, cap.
EL SR. PRESIDENT:
Queden desestimades aquestes esmenes. Del Grup
Parlamentari Socialista la RGE núm. 5697/06.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb l’esmena 5669 nosaltres
plantejam suprimir de l’article 11 tot el punt 1, en funció que el
consideram excessivament intervencionista i que marca
excessivament la normativa; pensam que no cal plantejar que
s’utilitzi un únic sistema de gestió documental, sinó que tenim
una visió més ampla o més liberal en aquest tema.
Amb l’esmena 5670 plantejam suprimir..., deixa
exclusivament que la responsabilitat de la gestió recau en els
responsables de les entitats públiques dels documents, i tota la
resta, que serien excepcions, suprimir-ho.
A l’article 13, bé, és una esmena de correcció terminològica
que..., bé, amb un cert contingut on planteja que la normativa
(...) prevista, plantejar la normativa (...) idònia; és una esmena
menor.

Vots a favor, cap; vots en contra, 8, i cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Queda desestimada. I ara votaríem els articles del títol II als
quals es mantenen esmenes: els articles 6, 7 i 9.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor, 8, i no hi ha cap vot en contra ni abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Queden aprovats. Votarem ara els articles del títol II als
quals no es mantenen esmenes, la denominació del títol segon
i els articles 5 i 8.

L’esmena 5673 és una esmena..., són dues esmenes que
defensaria conjuntament. La primera és el canvi del títol, que
en lloc de situar com a responsabilitat dels titulars dels
documents privats, plantejar la cooperació dels titulars de
documents privats integrats pel patrimoni documental amb
l’Administració, o sigui, situar-ho d’aquesta forma i, per tant,
hem canviat el contingut global, o sigui, feim una esmena diguéssim- de substitució de tot el títol 18, que va més en la
línia de cercar al colAlaboració entre el titular privat i
l’administració i facilitar la seva tasca, cercar mesures
compensadores i cercar un nivell de cooperació i colAlaboració.
L’esmena 5675..., bé, ara vénen tres o quatre esmenes que
jo no he estat als debats anteriors i no sé si pràcticament deuen
estar recollides, pel que jo he sentit dins el debat d’avui, perquè
plantegen canviar el terme “organització arxivística” per
“sistema arxivístic”; em pareix que això pràcticament està
recollit. Són..., fins a la 5678, pràcticament totes les que em
queden, sí, totes les que em queden en aquest títol van en
aquesta direcció, que jo crec que es pot donar per incorporada.
Moltes gràcies.

Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor, 8, i cap vot en contra i cap abstenció.
EL SR. LLETRAT:
Queden aprovats.
I ara passam a la defensa de les esmenes que es mantenen
al títol III del projecte de llei. Per part del Grup Parlamentari

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista es mantenen les esmenes 5481, 5482,
5483, 5484, 5487 i 5488/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr.
Riudavets per un temps màxim de 20 minuts.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc faré referència a
l’esmena 5483, que crec que de fet ja està incorporada; és una
d’aquestes esmenes que demanava substituir “organització
arxivística” per “sistema arxivístic” i, per tant, o ha decaigut, o
en el cas que no hagués decaigut la retiraríem. Després, Sra.
Lletrada, li ho tornaré a repetir; és que n’he retirat una.
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(Intervenció inaudible)
No, la 5483 crec que hauria d’haver decaigut perquè és la
substitució d’“organització arxivística” per “sistema arxivístic”,
però és igual, la retir i així no ens embullam més. 5483.
Passam a les altres. Les 5481, 82 i 84 fan referència al
mateix i, per tant, el que pretenen és corregir, i una vegada més
jo consider que és un error polític, l’intent de tutelar
políticament la gestió dels consells insulars en matèria d’arxius.
Una altra vegada estam parlant d’invasió competencial; ja he
avisat abans que en parlarem durant tot el debat. Si les
competències -torn repetir- en matèria de patrimoni documental
són pròpies dels consells insulars s’ha de deixar a aquests
exercir-les sense tuteles. No cal, no és necessari ni crec que
sigui políticament admissible que el Govern actuï com si fos
una segona instància o una instància final. Dels arxius privats,
en definitiva, d’aquests arxius privats, se n’ha de donar compte
davant la institució competent, els consells insulars, i no escau
-aquí aquest article, el 18, contínuament diu “i si escau es
donaran al Govern de les Illes Balears”- no escau mai que açò
es pugui fer directament davant la conselleria competent del
Govern de les Illes Balears, perquè aquesta conselleria, aquest
govern, té com a única funció -i no ho dic jo, ho diu la Llei
d’atribució de competències als consells insulars- té com a
única funció la coordinació. Per tant mai no escaurà que una
cosa que s’ha de fer davant els consells insulars s’hagi de fer
directament davant el Govern.
A l’article 23 mantenim dues esmenes, la 5487 i la 5488,
que una altra vegada més volen deixar clar quines són les
institucions competents en matèria d’arxius, que són els
consells insulars. Així pretenem que la decisió d’esporgar un
arxiu sigui presa segons els criteris tècnics sorgits de les
comissions tècniques d’àmbit insular, i no de la comissió
interinsular. Si l’àmbit competencial és l’insular, remetre
decisions a òrgans interinsulars no és altra cosa que trencar una
altra vegada més l’estructura que ens hem fixat, competencial,
de les Illes Balears. Aquest discurs que repetesc en aquestes 5
o 6 esmenes serà el que -ja ho veuran- el que mantindré al llarg
de tot el debat.
Gràcies.

Gràcies, Sr. President. Pel que fa referència a les dues
primeres, 5701 i 5702, totes dues referides a l’article 11, fan
referència al fet que -tant una com l’altra- s’hauria de
determinar una via reglamentària. A l’article 11.2, que fa
referència al personal suficient i de qualificació adequada que
han de tenir els centres d’arxiu, pensam que la dotació de
personal s’hauria d’establir de forma reglamentària, no deixarho obert, com queda en aquest article, sinó remetre-ho a una
futura reglamentació. De manera semblant, la qüestió referida
a la gestió documental pensam també que s’hauria de
determinar via reglamentària, no parlar tant d’un sistema únic
de gestió documental, a pesar que ha estat d’alguna manera
matisat, però de qualsevol manera pensam que també s’hauria
de remetre a una futura reglamentació el tema de la gestió
documental.
Quant a la 5703, referida a l’article 14.1, en relació a la
supressió d’un organisme públic, igual que també l’esmena
5705, que fa referència a la privatització de documents, aquí
insistiré també en el tema de les competències dels consells
insulars. Aquí, tant una com l’altra, es remeten a la Junta
Interinsular d’Arxius com a organisme decisori en aquests
temes, i des del nostre punt de vista pensam que han de ser els
mateixos consells insulars aquells que han de decidir en darrera
instància en relació a aquests dos temes de supressió
d’organismes públics, on hauran d’anar a parar els documents
quan es produeixi açò, i igualment també haurien de ser els
mateixos consells insulars que haurien de determinar, quan es
privatitza un ens públic, aquí on haurien d’anar a parar els seus
documents. També és cert que introduïm una correcció en el
sentit que quan es refereixi a arxius de caràcter interinsular serà
la Junta Interinsular d’Arxius la que prendrà aquestes decisions.
Per tant ens sembla que tant una com l’altra són esmenes
raonades i raonables.
La 5706 fa referència al comerç de document. Per tant aquí
nosaltres proposam la introducció d’un nou article en el sentit
que les persones i les empreses que es dediquen al comerç de
documents haurien de trametre trimestralment a cada consell
insular, que és el que té les competències, la relació dels
articles o d’aquells documents o arxius que tenen posats a al
venda, com també els que es vagin adquirint periòdicament, per
tal que les administracions poguessin dur un control d’aquells
documents que són objecte de comerç.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Abans de donar la paraula al
diputat del Grup Parlamentari Socialista, els volia fer una
proposta amb l’àmbit d’intentar agilitar una miqueta més el
debat; seria..., jo veig que la postura dels grups és no votar -per
tant supòs que el resultat de totes serà el mateix-, deixar totes
les votacions per al final i així ho faríem amb una sola votació,
si els pareix a tots els portaveus. Els pareix bé?
Per part del Grup Parlamentari Socialista es mantenen les
esmenes RGE núm. 5701, 5702, 5703, 5705, 5706, 5707, 5756,
5708, 5710, 5712 i 5713/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Bosch per un temps màxim de vint minuts.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Referit a les esmenes..., hi ha una sèrie d’esmenes a les
quals inicialment el Partit Popular ens proposava unes
transaccions que, de bon començament, nosaltres consideràvem
que no havíem d’admetre perquè desvirtuaven en certa manera
les competències que tenen assumides els consells insulars. Açò
no obstant, amb una segona lectura i veient com el Partit
Popular amb la transacció proposava que -i així ho entenc- que
la darrera decisió correspongués al Servei Insular d’Arxius, és
a dir, al consell insular, tot i que l’informe tècnic provingués de
la Comissió Tècnica Interinsular, acceptaríem aquesta
transacció, és a dir, acceptaríem que, si aquest és l’esperit, la
decisió darrera correspongués al consell insular i que l’informe
tècnic provingués de la Comissió Tècnica Interinsular. Són, si
no vaig errat, les esmenes 5707, 5708, 5710 i 5712, totes elles
amb diferents conceptes: per exemple, en relació a no disgregar
documents -la 5707-, en relació a la clausura d’un centre
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d’arxiu -la 5708-, en relació al dipòsit de documents privats -la
5710- i en relació a l’esporgada de documents -la 5712.
Quedarien esmenes per debatre. La 5756, que inicialment
no és acceptada pel Grup Popular, simplement és una qüestió
de matís, que quan les administracions..., crec que les
administracions, en relació als arxius de titularitat privada, per
tal d’afavorir que sortissin a la llum i per tal que es
regularitzassin els arxius privats, proposava mesures
compensadores; nosaltres proposàvem, i creim que així és més
adequat, fixar algun tipus de compensació, com dèiem, d’ordre
econòmic, fiscal o ajudes tècniques, és a dir, des de la mateixa
legislació oferir o possibilitar algun tipus de mesures
compensadores que es podrien aplicar.
Quedaria l’esmena 5713, que aquesta esmena fa referència
a les memòries que s’han de fer quan es produeixi una
restauració de documents; m’he referit a l’article 24.1.
Nosaltres entenem, també en la mateixa línia de respectar les
competències als consells insulars, que no és la Junta
Interinsular d’Arxius que ha de rebre les memòries de
restauració, sinó que són els serveis d’arxius, o el nom que se’ls
doni, de cada un dels consells insulars; pensam que és la
primera instància on han d’anar a parar les memòries. Després,
si hi ha hagués memòries de tipus que afectassin arxius de caire
interinsular, ja es podrien remetre a les seves corresponents
instàncies, però primer de tot haurien de ser els consells
insulars que rebessin aquestes memòries de restauració. Per tant
mantindríem també aquesta esmena.
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Vull dir que acceptarem l’esmena del PSOE a l’article 14,
l’esmena 5703. La incorporarem perquè, bé, nosaltres ens ho
hem repensat també i veim que, bé, que es respecten els dos
nivells de decisió que nosaltres defensam al llarg de tota la llei
i per tant direm que sí. En canvi ens sembla molt
intervencionista l’esmena 5706 del PSOE sobre la qüestió de
remetre trimestralment la relació del béns posats a la venda en
aquest sentit; nosaltres entenem que és un poc fort i per tant no
hi podem donar suport.
Agraïm sincerament l’esforç de consens a què s’ha arribat
amb les esmenes 5707, 5708, 5710 i 5712, que de qualque
manera és una proposta de transacció, si no ho record
malament, allò que...
(Intervenció inaudible)
Sí, un segon; ho llegiré. La 5707, article 18, punt d).
Quedaria així, per tant: “Conservar els arxius i documents
íntegrament, no desmembrar-los ni disgregar-los, excepte en els
supòsits en què, per reglament, es pugui establir -punt i coma-;
en qualsevol cas, per resolució -i aquí ja entraria la proposta de
text transaccionat- per resolució de la Comissió Insular
d’Arxius de cada consell insular o, quan es tracti d’un arxiu de
caràcter interinsular, la Junta Interinsular d’Arxius i sempre
amb l’informe previ de la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius”. Em pareix que és així, eh? I açò s’aplicaria ben
igual a la 5708, la 5710 i la 5712, si no m’equivoc, però jo crec
que és així..., que fa referència a la 5709, a l’article 19.4, a
l’article 20.3..., i la 12 no la trob, ara.

Moltes gràcies.
(Intervenció inaudible)
EL SR. PRESIDENT:
Sí, té la paraula el diputat Sr. Gornés
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. En el títol III alguns comentaris.
Respecte a l’article 11 nosaltres entenem que... -un segon- que
la incorporació de l’esmena del PSM justifica encara més el pes
que puguin tenir els consells insulars en aquesta matèria, i
independentment després cada consell insular, en
desenvolupament de les seves competències, podrà aplicar els
reglaments que consideri pertinents o no. Nosaltres no acabam
d’entendre que s’hagi d’explicar d’una forma tan contundent
com el portaveu ens ha explicat.
Respecte a les esmenes d’Esquerra Unida a l’article 13, bé,
nosaltres entenem que el text que proposen el projecte i algunes
de les esmenes del Partit Popular van en aquest mateix sentit i
evidentment nosaltres hem de defensar les que proposam
nosaltres.
Tornam a trobar l’argument de si el Govern ha de tenir un
paper coordinador i com s’ha de concretar aquest paper
coordinador. Nosaltres, bé, és una discussió que no vull
reiterar, tampoc, perquè -ja ho ha dit el portaveu- la trobarem
a cada títol, i en tot cas en el ple ja en podem parlar amb
suficiència.

Clar, però aquí hi ha un petit error. Aquí, a la 5712,
entenem nosaltres que el text de l’esmena del PP és millor que
l’esmena sobre la qual es va proposar la transacció, perquè allò
que diu l’esmena del PP és: “Els arxius integrats al sistema
arxivístic de les Illes Balear poden fer esporgades a fons segons
els criteris tècnics que l’òrgan responsable de (...) documental
del seu subsistema arxivístic, tot seguint les línies assenyalades
o acordades a la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, sense
que aquest fet afecti el patrimoni documental de les Illes
Balears”. De qualque manera nosaltres mantindríem l’esmena
pròpia, és a dir, que només acceptaríem la transacció sobre la
707, la 708 i la 710. La 712 no.
Un segon... Les altres, moltes són esmenes que ja estan
recollides a esmenes del PP, totes les referents a Esquerra
Unida, i a l’article 24 del PSOE idò també. O sigui que en
principi d’aquí no n’acceptaríem més, d’aquest títol.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam... Perdó, sí, torns dels grups. Sr.
Andreu Bosch.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sr. President. No em queda clar..., no sé si no hi ha
fet referència o si jo no ho he sentit: l’esmena 5707, que va
també en aquesta línia i que fa referència a la privatització
d’arxius, si s’acceptaria també la transacció en els termes en
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què s’ha proposat de respectar la decisió del consell insular en
l’informe de la Junta Interinsular d’Arxius. No m’ha quedat
clar si acceptaven també una transacció en els mateixos termes
o si simplement rebutjaven aquesta esmena. A l’article 15.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
No, no... No, a l’article 15, no; és l’article 18, del que
parlàvem ara.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
La meva pregunta és si a l’article 15, l’esmena 5705,
s’admet una transacció o si simplement es rebutja l’esmena.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Un segon. No, aquí es rebutjaria; l’esmena del PSOE viva
a l’article 15 no l’acceptam.

A l’article 33 presentam una esmena de supressió de
l’apartat a), per considerar no adequat en el marc d’aquest
articulat.
A l’article 34 hem presentat també tres esmenes, dues de
supressió, per evitar que l’Arxiu del Regne de Mallorca sigui
el centre capdavanter del sistema arxivístic de les Illes Balears.
Pensam que no té, no és lògic i així creim assumir la petició
d’algunes organitzacions que ens han fet arribar aquesta idea.
I per últim, a l’article 45 mantenim una esmena amb la idea
que els municipis de més de 5.000 habitants han de disposar de
plaça d’arxiver municipal. Un poc en la línia d’entendre que si
no es dota de mitjans, tant econòmics com materials, una
legislació d’aquestes característiques és una mica fer retxes
dins l’aigua.
I amb això acabaríem l’exposició d’aquest títol.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
EL SR. PRESIDENT:
D’acord.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la defensa de les esmenes que es mantenen al títol
quart del projecte de llei. Per part del Grup Parlamentari
Mixt..., està absent. Per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds es mantenen les esmenes 5659, 5656, 5657,
5658, 5661, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5767, 5766, 5763,
5764, 5765 i 5761/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Rosselló, per
un temps màxim de vint minuts.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President. L’esmena 5659 és una esmena de
substitució de l’article 29 que pretén la substitució de
l’estructura del sistema arxivístic de les Illes Balears. La veritat
és que són tota una sèrie d’esmenes que després a l’article 30,
presentam quatre esmenes a l’article 30, la 5656, 5657, 5658 i
5660, no, perdó, aquesta decau, aquesta és el sistema arxivístic
una altra vegada, que van totes en la línia, per sintetitzar
l’argumentació, d’insularitzar el sistema arxivístic, donar més
pes a juntes insulars, a comissions insulars, aspectes d’aquestes
característiques més de caire interinsular.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista es mantenen les esmenes RGE núm.
5494, 5495, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504,
5505, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516,
5517, ja n’hi ha, 5518, 5520, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,
5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5533 i 5534/06. Intervé l’Hble.
Diputat Sr. Riudavets, per un temps màxim de vint minuts.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Intentaré agrupar al màxim aquestes
35 esmenes, però que donen més o manco idea de la
importància que té el títol IV, que és el que jo supòs que és
cabdal dins l’estructura del sistema arxivístic que es vol crear.
La primera esmena és una esmena tècnica, té caràcter
tècnic, i vol definir simplement que és el que en realitat és
legislació comparada d’altres comunitats, el que és realment el
sistema arxivístic de les Illes Balears. Ja està bé que s’hagi
eliminat aquest invent de (...) arxivística, però manca fer una
passa més i deixar clar que dins el sistema arxivístic hi pot
haver arxius autònomament sense formar això de subsistemes
arxivístic, només és aquesta la meva intenció.

A l’article 31 també presentam cinc esmenes que van també
en la mateixa direcció i que tenen, per exemple, la 5651
substitueix el que seria la Comissió Tècnica Interinsular
d’Arxius per Comissió Insular d’Arxius, on planteja un paper
predominant del departament de Cultura del Govern, nosaltres
consideram, conseqüents amb la idea de les transferències i
conseqüents, un poc en general, amb la nostra idea
d’estructuració de la comunitat autònoma en base a un sistema
més insular, doncs plantejam aquestes esmenes.

L’esmena següent, la 5495, pretén, una vegada més reforçar
l’atenció a la realitat pluriinsular de les Illes Balears i a
l’estructura competencial actualment existent. El redactat actual
parla de preveure la descentralització, la nostra esmena, en
canvi, parla que el sistema arxivístic no tan sols ha de preveure
la descentralització sinó que es fonamenta en la gestió
descentralitzada. És una passa més dins la nostra filosofia que
creim que s’hauria de respectar de descentralització
administrativa a través dels consells insulars.

També hem plantejat una esmena d’incloure un nou article,
el 31 bis, que va en la línia de fer la proposta de la creació
d’una comissió d’avaluació, que jugaria un paper que marcam
aquí i que creim important per millorar i racionalitzar el sistema
arxivístic de les illes.

A l’article 28, on hi tenim una sola esmena, que és una
esmena que és presentada certament a instàncies dels propis
arxivers, que els preocupa moltíssim la uniformització que
aquest article pot suposar. Nosaltres creim que s’han d’establir
criteris bàsics en base a principis de l’arxivística, a principis
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acceptats, però sense que el poder polític fixi una uniformitat
en la gestió. Una cosa és que hi hagi uns criteris bàsics comuns
i l’altra que es pugui, que s’obre la porta a crear una
uniformització de tota la gestió dels arxius, entre d’altres coses
perquè els arxius són diversos, diferents de continguts i per tant
es faria inviable tota la gestió.
A l’article 29 hi mantenim dues esmenes, les dues són
interrelacionades, i crec que defineixen de forma més acurada
i lògica, des del nostre punt de vista, quins organismes formen
el sistema arxivístic de les Illes Balears. Per una part, feim un
nou article, modificam l’article 29, on, dins el sistema
arxivístic, establim els òrgans administratius de gestió. I
després, un article 29 bis en què proposam afegir establir
l’organigrama d’arxius concrets que, si bé també formen part
del sistema arxivístic, i a l’article 29 s’anomena, són diferents
i diferenciats dels òrgans de gestió i d’assessorament.
Per altra part, aprofitam també per eliminar aquest seguit de
subsistemes, que jo crec que són inútils i que són una espècie
de ..., no entenc encara la justificació de crear tota aquesta
xarxa de subsistemes, que no existeixen enlloc, ni tan sols com
a terminologia, i que no sentit operatiu tampoc; i per tant
parlam del sistema d’arxius del Govern de les Illes Balears, de
l’Arxiu General del Parlament de les Illes Balears, de l’Arxiu
General del Consell Consultiu, dels arxius que integren els
sistemes insulars d’arxius i de l’Arxiu del Regne de Mallorca,
etcètera.
És a dir, jo crec que amb això posaríem un poc de
racionalitat a aquesta cosa que s’ha inventat el Govern dels
subsistemes i arribaríem a una definició més clarificadora,
funcional i equiparable amb tota la legislació comparada de la
resta de comunitats autònomes que tenen llei d’arxius.
A l’article 30 hi tenim sis esmenes vives i fan referència
totes elles a la Junta Interinsular d’Arxius. Nosaltres creim que
en aquest projecte de llei a la Junta Interinsular d’Arxius se li
atorga una llarga sèrie de funcions excessiva, des del nostre
punt de vista, que tenen com a conseqüència que la gestió des
dels consells insulars queda absolutament supeditada a les
directrius d’aquesta junta. Llavors, això, naturalment, ho
intentam corregir amb les nostres esmenes, no les detallaré una
per una, jo crec que la filosofia ja l’he exposada abans i per tant
és simplement deixar que la Junta Interinsular d’Arxius ha de
ser un òrgan de coordinació i no un òrgan de tutela damunt la
gestió dels consells insulars.
Una altra esmena, la 5508, és a la denominació del capítol
III, aquesta esmena simplement respon a l’esquema que abans
he dit i que com que la denominació va en funció del que he
exposat, simplement ni l’exposaré.
Demanam l’addició d’una nova secció, a través de l’esmena
5509; és una esmena d’addició que pretén donar coherència a
la llei pel que fa referència als sistemes insulars d’arxius.
Aquesta coherència es pretén proposant l’addició d’aquesta
nova secció que tendria cinc articles en base al criteri que ja he
exposat, el criteri que no me cans de repetir, que els consells
insulars tenen com a pròpies les competències sobre patrimoni.
Per tant, hi hauria un article de definició on es parlaria dels
sistemes insulars d’arxius, com a eix vertebrador del sistema
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arxivístic de les Illes Balears. Un altre article on s’establiria
l’estructura del sistema insular d’arxius, clarament i sense
possibles confusions. Introduiríem dins l’articulat els centres
coordinadors d’arxius, els antics serveis d’arxius, que són els
òrgans de gestió directa que tenen els consells insulars. I
finalment, des del nostre punt de vista, que crec que és el
moment lògic de fer-ho, inclouríem dins el sistema insular
d’arxius, que no, que quedi clar, dins el consell insular, dins el
sistema insular d’arxius, l’Arxiu Històric de Maó com a un ens
autònom que hauria d’estar integrat dins l’illa. És una
reivindicació que en distintes èpoques hem fet tots i que crec
que fent una llei d’arxius seria el moment de donar-li solució.
Seguim, a la denominació de la secció I, capítol III, títol IV,
a què fa referència l’esmena 5510, la llei actual parla del
sistema arxivístic de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i nosaltres proposam de canviar aquest títol
pel de sistema d’arxius del Govern de les Illes Balears, i això
per una senzilla raó: la comunitat autònoma és molt més que el
Govern de les Illes Balears, és també el Parlament de les Illes
Balears, són els consells insulars i és el Consell Consultiu, i a
través d’aquest article s’identifica comunitat autònoma amb
govern, i açò és un error i, a més, una barbaritat jurídica. Si ens
hi fixam, dins aquest sistema arxivístic de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears només s’hi relacionen
ens o organismes dependents de gestió directa del govern, com
pot ser, fins i tot, l’Arxiu Històric de Maó o l’Arxiu del Regne
de Mallorca, són dependents orgànicament del govern, per tant
hi ha una confusió entre comunitat autònoma i govern, i això
pot tenir conseqüències, entre d’altres coses, perquè es desdiu
amb l’Estatut actual i no en parlem del que vindrà.
A l’article 32, l’esmena 5511 és el mateix sentit, evitar la
confusió entre comunitat autònoma i Govern de les Illes
Balears.
A l’article 33, l’esmena 5512 pretén reformular d’una forma
més coherent la composició del sistema d’arxius del Govern de
les Illes Balears, ara ja parlam del sistema d’arxius del Govern
de les Illes Balears, i eliminam del sistema d’arxius del Govern
de les Illes Balears l’Arxiu del Regne de Mallorca, que no
hauria de ser un arxiu del govern, sinó un arxiu autònom,
integrat directament sense filtres dins el sistema arxivístic, un
arxiu històric de totes les Illes Balears que no és dependent del
Govern sinó que és un arxiu integrat en solitari, autònomament,
com passa per exemple a l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb
l’Arxiu General d’Aragó, però aquí m’ho posen dins el Govern.
I també, com ja he dit, l’Arxiu Històric de Maó dins el sistema
insular d’arxius, que no dins els arxius del consell insular, que
és molt diferent, també hi ha autònoms dins el sistema insular
d’arxius.
Les esmenes 5513 i 5514 són conseqüència lògica de
l’anterior i és suprimir del lloc actual tant l’Arxiu Històric de
Maó com l’Arxiu del Regne de Mallorca.
L’esmena 5515 figura com a rebutjada en el dictamen de
ponència, però jo crec que s’hauria de considerar que decau
perquè ja es va aprovar una esmena idèntica del Partit Popular,
per tant la retir i així serà més curta la cosa, la 5515, a l’article
36.
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A l’article 38, és una esmena en la mateixa línia que les
anteriors, es torna confondre comunitat autònoma amb Govern
de les Illes Balears.
I després anam a l’esmena 5517, que és la denominació de
la secció II, del capítol III, del títol IV. Jo vull llegir-los abans
el que és un subsistema arxivístic segons aquesta mateixa llei,
diu així, la llei aquesta diu: “El conjunt d’òrgans, normes i
centres d’arxiu que participen en la direcció, el seguiment, la
coordinació i la interpretació dels programes per a la
conservació, la descripció i la difusió del patrimoni
documental”, açò és el que aquesta llei diu que és un
subsistema arxivístic. Bé, llavors ara parlem del subsistema
arxivístic del Parlament de les Illes Balears i després parlarem
del subsistema arxivístic del Consell Consultiu, encara és més
gros, i me diguin, per favor, quins òrgans, quins centres d’arxiu
té el Parlament de les Illes Balears o hauria de tenir, quin
personal llavors tindrà per fer funcionar aquests òrgans, aquests
centres d’arxius? Això, la veritat, no té sentit, és matar mosques
a canonades, perquè és negar l’evidència. I jo crec que s’hauria
de renunciar a aquest invent que me pareix que no està enlloc
arreu del món dels subsistemes arxivístics, i parlar de l’arxiu
general del Parlament de les Illes Balears, que tindrà un
coordinador, funcionaris, tindrà totes unes normes de gestió.
Però és que segons açò, haurem de crear centres d’arxius, i ja
me veig que hi hagi centres d’arxius de la Mesa d’Educació, el
centre d’arxius de la Presidència, el centre d’arxius de ..., no té
sentit. Jo crec que s’encaparroten a voler mantenir aquesta cosa
tan rara, però que embulla tota la filosofia. Arxiu General del
Parlament de les Illes Balears, amb totes les seccions que pugui
tenir i amb totes les normatives, però no amb això d’òrgans.
I quan parlam de l’esmena següent encara és pitjor, perquè
a l’article 39 parlam després que hi ha diversos arxius també
dins el Parlament de les Illes Balears, però és igual.
A l’esmena 5520 anam a la denominació del Consell
Consultiu, aquí ja la cosa es fa, bé, surrealista, kafkiana.
Resulta que el Consell Consultiu, que jo crec que té un parell
o tres de secretaris i quatre taules, resulta que ha de tenir a
partir d’ara rang de subsistema arxivístic i un subsistema
arxivístic ha de tenir normes pròpies, òrgans de govern, centres
d’arxiu, que centres d’arxiu vol dir diversos arxius, no
s’aguanta de cap de les maneres. Jo crec que, si no pot ser avui,
d’aquí al plenari facin una reflexió i pensin que no lleva ni hi
posa res parlar d’Arxiu General del Parlament de les Illes
Balears i d’Arxiu General del Consell Consultiu i ens evitam
tota aquesta parafernàlia que hem creat sense més sentit.
Conseqüència lògica de les esmenes anteriors, ve l’esmena
5522, que crea l’Arxiu del Regne de Mallorca, no com a un
arxiu del Govern, sinó com a un arxiu autònom integrat
directament dins el sistema arxivístic de les Illes Balears.
Ara anam a la denominació de la secció IV, de la secció V,
ara se’ns crea a cada ajuntament un subsistema arxivístic, ja
arribam a un rebombori formal, és a dir, cada ajuntament ha de
tenir un subsistema arxivístic, és a dir, cada ajuntament ha de
tenir centres d’arxiu, òrgans de govern, normes específiques, no
té sentit, sincerament, no té sentit. Parlam dels arxius
municipals i parlam de la coordinació d’arxius municipals, però
de subsistemes arxivístics. A veure, hem fet una esmena el

nostre grup parlamentari, l’esmena 5524, que pretén reconduir
tot això i dóna la possibilitat, té un redactat que serveix tant per
a Palma, que sí podria tenir una organització més complexa,
com també serveix per a un ajuntament petit que simplement
tendrà l’arxiu municipal i gràcies si el pot mantenir.
Després passa una altra cosa, l’esmena 5525, resulta que
segons la llei s’obliga a les mancomunitats de municipis no a
tenir un arxiu, que ja seria obligar a tenir un arxiu a les
mancomunitats, sinó que els obliga a tenir un subsistema
arxivístic, que, com són diversos arxius municipals, veurem què
vol dir això. Per tant, no obliguem les mancomunitats a tenir un
subsistema d’arxius, diem, obliguem la possibilitat que es creï
un arxiu de les mancomunitats.
Seguim, ara venen cinc esmenes que van totes referides al
mateix, de municipis i mancomunitats. Primer, repetim el
mateix, no creim que sigui clar parlar d’arxius municipals i
subsistemes arxivístics municipals, arxius municipals. Hem
eliminat, pretenem eliminar que un arxiu municipal sigui
forçosament l’eix d’un subsistema.
Així mateix, pretenem que la funció de coordinació
municipal que pertoca als consells, també es respecti en aquesta
llei.
I seguint amb la línia d’esmenes anteriors, pensam que els
ajuntaments han de colAlaborar amb l’elaboració dels censos
insulars d’arxius, no amb el Cens Insular d’Arxius de les Illes
Balears, que ja és complex.
Afegim, en canvi, una nova funció als arxius municipals,
una funció que ja realitzen actualment i que el projecte de llei
no recull, i és la colAlaboració amb els centres coordinadors
d’arxius dels consells insulars, el que ara són els serveis
d’arxius, açò no es recull en canvi.
I eliminam el que també consideram un absurd, que els
arxius de les entitats locals menors s’hagin d’integrar
forçosament en un subsistema arxivístic, sinó que anam a un
redactat lògic que és que els arxius municipals centrals, els
arxius tutelaran, coordinaran els distints arxius de les entitats
locals menors.
Jo, amb tot açò dels subsistemes arxivístics, ho dic
sincerament, crec que ens posam dins un embolic que tendrà
conseqüències, però bé, ja ho veurem.
Seguim, el mateix, l’esmena següent és substituir el
subsistema arxivístic de la Universitat de les Illes Balears per
l’Arxiu General de les Illes Balears, que pot tenir arxius
parcials, arxius concrets de cadascuna de les facultats si es vol.
La següent esmena és el mateix, damunt la Universitat, i ja
acab, i de les 35, la darrera, crec que és una esmena que també
deu haver decaiguda o, si no, la retir, és l’esmena 5534, perquè
torna ser substituir “organització arxivística” per “sistema
arxivística” amb l’esmena genèrica damunt aquest tema que va
fer el Partit Popular va referit a totes.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista mantenen les esmenes RGE núm. 5717, 5718, 5719,
5720, 5734, 5735, 5736, 5737, 5739, 5740, 5741, 5724, 5725,
5726, 5727, 5728, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5721, 5722,
5723, 5757, 5759, 5729, 5730, 5732, 5733, 5747, 5748, 5749
i 5750/06.
Intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch, per un temps
màxim de vint minuts.
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i la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, referits a aquells
arxius de caràcter interinsular i també, simplement, amb el nom
d’arxius, rebutjant algunes altres denominacions i simplement
reafirmant que són arxius, arxius del Govern de les Illes
Balears, arxius del Parlament, arxius del Consell Consultiu i
l’Arxiu de la Universitat de les Illes Balears. També, com
argumentaré més endavant, consideram que el Govern de les
Illes Balears no és tota l’administració, per tal com ja
argumentaré que els consells insulars també formen part de
l’administració.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sr. President. Entram, possiblement, en el títol més
complicat de tota aquesta llei i forçosament és el títol que ha
merescut més esmenes per part del Grup Parlamentari
Socialista.
D’entrada, començar amb l’esmena 5717, que fa referència
a l’article 26, que és de definició del que es diu “organització
arxivística” que després ja s’ha corregit com a “sistema
arxivístic”. En aquesta esmena el nostre grup planteja d’afegir
un nou punt on es remarqui tant la descentralització, anunciada
a la Llei de patrimoni històric com a les competències que
tenen els consells insulars, per tal d’afirmar que el nucli del
sistema arxivístic de les Illes Balears haurien de ser els consells
insulars, per tal com s’argumenta tant des del punt de vista de
la Llei de patrimoni com per les transferències. I és en aquest
sentit que no acceptam una transacció proposada pel Partit
Popular en tant en quant elimina el que nosaltres consideram
que és l’essència d’aquest article i que és la paraula “nuclear”,
és a dir que ens reafirmam que el nucli del sistema arxivístic de
les Illes Balears han de ser els consells insulars, tot i que
després, com explicaré, la nostra proposta també recull tota una
sèrie d’arxius de caràcter insular que també s’han de tenir en
compte.
A l’esmena 5718 volem remarcar un dels elements bàsics
que consideram que han de ser els principis d’actuació, que és
afegir un primer punt en què el primer principi ha de ser seguir
els principis bàsics de l’arxivística. Crec que, encara que
d’alguna manera s’accepti tàcitament que ha de ser així, la
referència expressa als principis bàsics de l’arxivística és
important.
L’esmena 5719, aquí, per a nosaltres és el centre principal
entorn al qual es basa el sistema arxivístic que proposam, aquí
el Grup Parlamentari Socialista no ens limitam simplement a
corregir la proposta que fa l’avantprojecte de llei, sinó que
proposam una nova organització en la línia que argumentava
abans dels consells insulars. Proposam, en primer lloc, un
subsistema que li deim, de gestió i de coordinació, i per una
altra banda, un segon punt d’arxius de caràcter interinsular,
distingint bé aquests dos aspectes; per una banda donam tot el
pes al servei d’arxius de cada consell insular, que pot tenir un
altre nom, és igual, però que sí reconeix el pes dels consells
insulars amb aquest terme i on s’hi integraran els arxius de
cadascuna de les entitats locals i també, naturalment, aquells
que es poguessin crear a instàncies supramunicipals, els arxius
públics que es puguin constituir a l’empara d’aquesta llei i
també tots aquells arxius privats que solAlicitassin i obtinguessin
la integració en aquest sistema. D’altra banda, es mantenen
també uns òrgans de coordinació: l’Arxiu Interinsular d’Arxius

També en la línia, bé, voldria esmentar, abans d’entrar a la
consideració d’altres articles, que, posat que proposam una
altra organització del sistema arxivístic de les Illes Balears, hi
haurà tota una sèrie de denominacions de títols i capítols que
proposam la substitució per aquells que nosaltres consideram
que haurien de tenir d’acord amb aquesta nova estructura que
es proposa, és el cas de l’article 5720 i d’altres que aniré
anomenant, perdó, l’esmena 5720.
L’esmena 5734, en la línia també de donar el pes que
correspon als consells insulars, proposam que la Junta
Interinsular d’Arxius estigui composada només pel conseller
del Govern més els tres consellers corresponents als consells
insulars de cadascuna de les illes. Per tant, realment la Junta
Interinsular d’Arxius seria aquest òrgan de coordinació entre el
Govern i els consells insulars. A la Junta Interinsular d’arxius
pensam que se li adjudiquen excessives competències i pensam
que simplement hauria de tenir aquesta funció coordinadora, tot
i que, a un primer apartat hauria de resoldre les matèries
referides a aquesta llei, però, en segon instància, l’única funció
bàsica seria d’harmonitzar la resta d’arxius que constituirien
aquest sistema.
També, a l’esmena 5736, proposam suprimir que sigui la
conselleria competent en matèria de cultura que constitueixi la
comissió tècnica, ja que, segons alguns entesos, no
necessàriament a la comissió tècnica d’arxius hauria de
dependre la Conselleria de Cultura, simplement es deixa obert.
L’esmena 5737 de la composició de la Comissió Tècnica
Interinsular, sí que mantindríem que hi hauria d’haver
representació dels municipis perquè els arxius municipals tenen
una entitat, una categoria i un pes rellevant, tot i que d’alguna
manera estan representants pels consells insulars, crec que sí
que tenen algunes coses específiques a aportar.
L’esmena 5739 fa referència a una nova denominació, com
ja he dit, de les diferents estructures.
A les 5740 i 5741 proposam suprimir els articles, ja que
també ens referim a una altra estructura que hem proposat.
La 5724 fa referència també a un canvi d’article.
I ara me referiré a les esmenes, 5724, 5725, 5726, 5727 i
5728 que fa referència a l’Arxiu del Regne de Mallorca i
l’Arxiu Històric de Maó. Nosaltres pensam que
independentment de què estan sotmesos a una legislació estatal
perquè depenen del ministeri en aquest sentit, pensam que sí
que haurien de formar part dels respectius arxius dels consells
insulars i que haurien de tenir bàsicament la mateixa estructura.
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Únicament dir que és cert que l’Arxiu del Regne de Mallorca
conté molta documentació referida a les altres illes i aleshores
es podria proposar algun tipus d’organisme tipus patronat, o
alguna altra instància que es cregués oportuna per tal d’establir
una coordinació amb la resta de consells insulars per allò que
fa referència a aquells documents compartits per les diferents
illes.
La 5742 que fa referència als principis referits a l’Arxiu del
Govern de les Illes Balears, simplement pensam que s’haurien
de suprimir perquè existeix alguna errada i a més a més també
amb la nova estructura que proposam no hi estarien d’acord.
L’esmena 5743. Proposam la retirada d’aquesta esmena, fa
referència a les taules aprovades per la junta interinsular
d’arxius.
A l’esmena 5744 proposam substituir “sistema arxivístic de
l’administració” per “Arxiu del Govern de les Illes Balears”, un
poc en la línia mateixa que ha argumentat el diputat del PSM.
Consideram que realment no podem equiparar els arxius de
l’administració amb el Govern perquè administració també ho
són els consells insulars.
A la 5721 també la donam per retirada.
I les 5745, 5746 i 5747 també fan referència a canvis de
denominació referides a la nova estructura que nosaltres
proposam, igualment que a la 5722.
En relació a allò que hauria de ser el servei d’arxius o el
sistema insular d’arxius hi ha un seguit d’esmenes, la 5722,
5757, 5759, 5723 que si bé s’ha acceptat alguna transacció,
m’estranya i en tot cas voldria que ho matisés el portaveu del
Partit Popular, quan s’accepta la transacció de l’esmena 5758,
allà on diu que els serveis d’arxius de cada consell insular
coordinarà la xarxa d’arxius. I en canvi no n’accepta una altra
que fa referència també a aquest mateix punt. Perdó, aquesta ha
estat acceptada, per tant, ho retir.
Tornant als arxius del consell...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, li demanaria que conclogui perquè ja ens
passam molt del temps.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
D’acord. Acab ja, hi ha un parell d’esmenes que fan
referència a l’organització de l’arxiu del consell insular,
mantenim igualment la defensa. Algunes altres també referides
a un canvi d’articles.
I la 5732 que torna fer referència a l’informe de la Comissió
Tècnica Interinsular que va en la mateixa línia i pensam que
hauria de ser el consell insular qui ho hauria d’assumir.
I la 5723 que també és un canvi de denominació.
Les altres també les don per defensades, la 47, 48, 49 i la
50. Especialment la 48 que fa referència a la creació d’una

comissió d’accés a avaluació i tria de documents que hauria de
tenir cada consell insular. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular Sr. Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies Sr. President. Jo seré molt més breu que els
companys que m’han precedit en l’ús de la paraula per vàries
raons, una de les més importants és perquè tenim un avió que
ens ha de dur als menorquins a celebrar les Festes de la Mare
de Déu de Gràcia. A nosaltres ens encanta fer feina i tenim
esperit de sacrifici, però fins un cert punt, les festes principals
s’han de respectar i per açò intentarem abreujar el màxim
possible.
És cert que aquest títol és un dels més importants perquè fa
referència a l’organització del sistema arxivístic de les Illes
Balears. Jo puc entendre els arguments que els portaveus que
m’han precedit han exposat damunt la taula, però jo crec que el
disseny que s’ha fet de l’ordenació d’aquest sistema és bastant
correcte, atesa la complexitat administrativa i territorial que
tenim a les nostres illes. Queda ben definit i perfectament clara
allò que és un subsistema arxivístic com a conjunt d’òrgans,
normes i centres d’arxiu. Un centre d’arxiu, o arxiu és la
institució allà on es reuneixen, es conserven, organitzen, es
descriuen i es difonen els fons documentals i les colAleccions,
segons l’anunciat de l’apartat tal..., bé, és igual. Jo crec que de
les definicions al llarg de tot l’articulat queda clar quin és el
disseny que se pretén implantar i de la manera en què se vol
organitzar la gestió del patrimoni documental a les nostres illes.
Jo no sé si el terme “subsistema” està molt implantat o poc
implantat, o és una qüestió (...) a les Illes Balears, ho aclariré
d’aquí al ple, no passi pena. I si puc ajudar a definir millor el
contingut d’aquesta paraula, “subsistema” i de les seves
repercussions ho faré encantat. Però jo crec que les novetats no
ens han de fer por. És a dir, si nosaltres tenim una realitat a
partir de la qual necessita unes solucions concretes que no
s’han pres a altres comunitats autònomes, bé, sí som una
comunitat autònoma amb particularitats que no tenen altres. Per
tant, crec que no ens ha de fer por aquesta qüestió.
Que tenguin més o manco contingut segons quins
subsistemes, com pugui el Parlament de les Illes Balears, jo
crec que no. Jo crec que el Parlament de les Illes Balears com
a subsistema, entre el ple, la Mesa, les comissions, la Diputació
Permanent, l’arxiu general del propi Parlament, els arxius dels
grups parlamentaris, els òrgans de govern, millor dit, els serveis
administratius hi ha una correcció tècnica en el punt 39.d) que
ens ha fet arribar la lletrada i té raó, els òrgans de govern tenen
la seva pròpia consideració, la Sindicatura de Greuges, etcètera.
Hi ha on hi podria haver una certa raó és en la qüestió del
subsistema per al Consell Consultiu de les Illes Balears. Però
bé, hem discutit molt sobre quina consideració ha de tenir
aquest organisme autònom. Forma part de la comunitat
autònoma, té una relació molt directe amb el Govern de les
Illes Balears i amb altres administracions també. Però nosaltres
entenem que dins d’aquesta ordenació, l’encaix millor i més
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coherent és crear aquest subsistema. Nosaltres fins i tot havíem
plantejat una esmena in voce per tal de què s’incorporés com
arxiu dins el subsistema de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, bé i al final se va considerar que no era pertinent. Per
tant, nosaltres ens mantenim en què l’opció més vàlida és
aquesta que plantejam aquí.
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Moltes gràcies.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
5751 retirada i acceptaríem la del PSM.
EL SR. PRESIDENT:

De les esmenes que s’han incorporat a tot aquest títol he de
dir que jo tenc la percepció que s’ha millorat moltíssim, s’han
incorporat sobretot esmenes d’Unió Mallorquina, del PSOE i
també aportacions molt importants del PSM, a la composició
de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, com a les
funcions que pugui tenir aquesta, una esmena molt important
del PSOE allà on nosaltres ho teníem d’una forma més
desenvolupada, se va considerar que era millor comprimir-ho
i passar a definicions més concretes, se va acceptar. Les
comissions tècniques insulars d’arxius se fa pràcticament un
redactat nou, amb aportacions d’UM, del PSM i del propi Partit
Popular.
El subsistema dels consells insulars també pràcticament el
redactat, en un 60-70%, és nou per tal d’adaptar-lo al màxim a
la realitat de funcionament administratiu i competencial que
nosaltres creim que és la més adequada. Se crea el nou
subsistema arxivístic de les administracions municipals, açò sí
que és una novetat. És cert que no hi ha massa lleis a nivell
d’altres comunitats autònomes que ho hagin recollit, però
nosaltres entenem que té prou entitat com perquè se pugui
implantar una iniciativa d’aquesta característiques, ja no parlem
del subsistema de la Universitat de les Illes Balears.
I quant a l’exercici del dret d’accés als documents públics,
bé s’han incorporat dues petites esmenes del PSM que van en
aquest sentit i nosaltres entenem que enriqueixen el text, o el
definien millor.
Per tant, en el seu conjunt, globalment entenem que s’ha fet
un gran esforç per part del Partit Popular d’incorporar esmenes
de contingut i de forma molt importants, que s’adapten entenem
nosaltres a allò que la nostra comunitat autònoma necessitat en
aquest sentit.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Intervencions? No hi ha intervencions.
Al títol V no s’hi mantenen esmenes.
Passam a la defensa de les esmenes del títol VI del projecte
de llei. Per part del Grup Parlamentari Socialista es manté
l’esmena RGE núm. 5751/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Bosch per un temps màxim de 20 minuts.

En darrer lloc passam al debat de les esmenes que es
mantenen a les disposicions addicionals, transitòries,
derogatòries, finals, exposició de motius i a tot l’articulat. Per
part del Grup Parlamentari Mixt..., no hi ha cap membre. Per
part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds es
mantenen les esmenes RGE núm. 5762 i 5768/06. Intervé
l’Hble. Diputat Sr. Rosselló per un temps màxim de 20 minuts.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, la 5762, és
una esmena d’addicció que proposa afegir una nova disposició
addicional al redactat que aniria en el sentit de proposar un
termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei perquè es creï l’Arxiu Històric de les Pitiüses. Consideram
que és una mancança i és una necessitat per completar tot el
sistema arxivístic.
I l’esmena 5768 també és substituir la disposició transitòria
primera en el sentit de marcar també el termini d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta llei per constituir la Junta
Interinsular i les corresponents comissions insulars d’arxius.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista es mantenen les esmenes RGE núm.
5544 i 5545/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Riudavets per un
temps màxim de 20 minuts.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Simplement són dues esmenes d’addicció. A la primera es
pretén que se compleixi un principi molt bàsic, molt senzill que
haurien de complir totes les lleis, si aquest principi és el que si
per llei s’imposen noves obligacions, per llei s’han d’aportar
mitjans per puguin dur-se a la pràctica les noves obligacions
que s’han imposat. Aquesta llei estableix noves obligacions per
als ajuntaments i consells insulars. I pretenem per tant, que es
doni suport econòmic per poder-les dur a terme amb efectivitat
i que no suposin una càrrega nova més damunt un pressupost ja
de per si esquifit, com tenen tots els ajuntaments i sens dubte
també els consells insulars, almanco el de Menorca que és el
que conec jo. Tan senzill com açò aquesta disposició
addicional que proposam.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sr. President. El grup parlamentari retirarà aquesta
esmena i en tot cas acceptarà la que també ha acceptat el Partit
Popular del PSM, la 5541.
EL SR. PRESIDENT:

I després una segona disposició addicional que també és
una addicció, proposam afegir-la. Pretén també molt
senzillament que es doni suport a tots els ajuntaments, sobretot
als més petits, entendria jo que s’hauria de fer
reglamentàriament, per crear la plaça d’arxiver municipal.
Nosaltres consideram que la creació de places d’arxiver
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municipal en el municipi només serà factible, serà real
l’aplicació d’aquesta llei si hi ha suport des del Govern. En cas
contrari tendrem una llei damunt el paper que no tendrà
virtualitat pràctica en els ajuntaments.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes RGE núm. 5698, 5753,
5699 i 5755/06. Intervé l’Hble. Diputat Sr. Andreu Bosch per
un temps màxim de 20 minuts.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sr. President. La 5753 es refereix també a donar el
termini d’un any, igual que es dóna a la Junta Interinsular
d’Arxius i a la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius per a la
constitució. Pensam que igualment s’ha de fixar un termini per
a la constitució de les juntes insulars d’arxius.
La 5699 es refereix a la Corona d’Aragó, en el sentit
d’afegir una disposició transitòria quarta com una clàusula de
salvaguarda per tal de què mentre no es constitueixi el Patronat
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, no es pugui aplicar cap
norma ni adoptar-se cap mesura relativa a aquest arxiu que no
comporti l’acceptació expressa de tots els membres que la
integren. És a dir, pensam que una clàusula de salvaguarda
d’aquest tipus, almanco com a declaració de principis per part
de la comunitat autònoma, seria important per tal d’evitar que
es prenguessin decisions abans de què no s’hagués constituït el
Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Jo demanaria en tot
cas que es reconsiderés aquesta esmena perquè és important
com a clàusula de salvaguarda.
Igualment referit a la Corona d’Aragó, proposàvem afegir
una esmena addicional que reculli allò que està redactat en el
nou Estatut d’Autonomia.
I per últim, referit a l’esmena 5755, una esmena d’addicció
a la disposició final primera, fa referència que s’autoritza el
Govern de les Illes Balears a dictar les disposicions
reglamentàries de desplegament d’aquesta llei i pensam que
també els consells insulars en allò que els pertoca també
haurien de ser autoritzats per poder desenvolupar aquells
aspectes que els corresponguin.

l’Arxiu Municipal de Ciutadella, l’Arxiu Històric d’Eivissa,
com a dipositaris dels fons documentals de gran rellevància per
la seva història, ambdues illes assoliren, tot i el seu caire
municipal, el mateix nivell que els altres arxius històrics de les
Illes Balears pel que fa a la dotació de les seves infraestructures
i equipaments. L’únic que volem és que tenguin aquesta
mateixa consideració de fons importants per a la història de les
nostres illes i com a centres que cada vegada més podran tenir
un pes molt important i una funció de conservació i de
divulgació molt necessària per al patrimoni de les nostres illes.
Voldria ressaltar també l’acord a què es va arribar respecte
la disposició addicional sisena, si no record malament, sobre la
creació o la disposició que permet la creació d’arxius
documentals gràfics i multimèdia, popularment coneguts com
arxius d’imatge i so. Pensam que tenen un pes important, tot i
que encara el seu potencial està per veure. S’han iniciat de
forma tímida o embrionària algunes iniciatives que posen a
disposició centres d’aquest tipus, però estam segurs que el camí
encetat no deixa de ser una passa petita respecte a allò que ha
de venir de cara al futur. Està molt bé que la llei almanco
disposi un canal a partir del qual els consells insulars, que seran
segurament els que empenyeran amb força aquesta iniciativa,
puguin trobar els fonaments pertinents per al seu
desenvolupament.
No podem acceptar cap altra esmena de les que s’han
plantejat. Entenem que el cos de les disposicions està bé tal
com està, amb les esmenes incorporades del Partit Popular. I en
principi jo donaria per acabada la meva intervenció.
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni Sr. Gornés, accepta cap esmena de les que li han
plantejat? No.
No hi ha més intervencions.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Un aclariment. Del títol V les puntualitzacions o les
consideracions que havia fet la lletrada se suposa que
s’incorporen i que tots els partits polítics han acceptat... menys
quina? Del títol V...
(Remor de veus)
A l’article 52 etcètera.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Gornés per un temps màxim de vint
minuts.

Si els pareix ara aturaríem 30 segons i repartiríem un poc
per saber el què votam.
Passam a la votació primera, l’acceptació de l’esmena RGE
núm. 5703.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Vots a favor?
Gràcies, Sr. President. A les diferents disposicions el Partit
Popular també ha presentat alguna esmena, una d’elles va en
consonància un poc amb la que ja ha anunciat el portaveu
d’Esquerra Unida, la disposició addicional quarta, que diu que

Vots en contra?
Abstencions?
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LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor 8, vots en contra cap i abstenció cap.
EL SR. PRESIDENT:
S’entén acceptada aquesta esmena.
Ara faríem la votació de la resta d’esmenes de tots els
grups.
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I en conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 3322, d’Arxius i Patrimoni Documental de les Illes
Balears.
Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen i en escrit adreçat al Molt Hble. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen pretenguin defensar-se en el plenari.

Vots a favor?
I no havent-hi més punts a l’ordre del dia s’aixeca la sessió.
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor cap, vots en contra 8 i abstenció cap.
EL SR. PRESIDENT:
Queden desestimades.
Ara passaríem a la votació número 3, la votació dels articles
als quals s’hi mantenen esmenes del títol tercer endavant, no els
enumeraré.
Vots a favor dels articles?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor 8, vots en contra cap i abstenció cap.
EL SR. PRESIDENT:
S’entenen aprovats.
I ara la quarta votació que serien dels articles als quals no
s’hi mantenen esmenes, del títol tercer endavant també.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. LLETRADA:
Vots a favor 8, vots en contra cap i abstenció cap.
EL SR. PRESIDENT:
Queden aprovats aquests articles.

650

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 43 / 7 de setembre del 2006

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 43 / 7 de setembre del 2006

651

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

