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LA SRA. PRESIDENTA:

...en nom de la Presidenta d’aquesta comissió i de tots els
que formam part d’aquesta comissió, transmetre el nostre
condol al diputat Josep Maria Costa per la mort del seu germà
i que avui no ha pogut ser present en aquesta comissió. Per tant,
donam el condol en nom d’aquesta presidència, de tota aquesta
comissió i de tots els seus diputats.

Tot seguit demanam si es produeixen substitucions?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Presidenta, Francesc Dalmau substitueix Francina
Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosamaria Alberdi substitueix Francina Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, hi ha un error.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdó, Joana Barceló.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix la Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2185/09, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2185/09,
de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre del
Consell Econòmic i Social. A la fase de ponència s’han
transaccionat i aprovat totes les esmenes que es varen presentar
al projecte de llei i també d’acord amb l’article 117.5 del
Reglament del Parlament, s’ha afegit un nou article 1 bis.

En aquest moment passam al torn de fixació de posició. En
primer lloc si el Grup Mixt vol intervenir? No. Per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM Verds per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré ni molt manco el
temps. És evident que la reforma de l’Estatut d’Autonomia ha
suposat i continua suposant una ampla activitat legislativa quant
a modificació i adequació al nou Estatut de la legislació existent
i redacció de nova legislació, i ens trobam en aquest cas amb la
necessitat de modificar la llei que regula el Consell Econòmic
i Social en molts d’aspectes, un dels més clars és el tema de
l’atorgament de la capacitat reglamentària dels consells insulars,
açò tam bé s’havia de reflectir quant als dictàmens que podia
elaborar el Consell Econòmic i Social, només és un exemple de
molts.

Simplement, expressar la satisfacció del nostre grup perquè
hi hagi hagut un acord entre tots els grups parlamentaris per fer
viable aquesta modificació necessària per adequar el
funcionament del Consell Econòmic i Social a la nova legislació
que suposa l’Estatut d’Autonomia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Ara toca el torn del Grup
Parlamentari Socialista per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup està satisfet de com
s’ha produït el tràmit d’aquest projecte de llei, crec que ens hem
de felicitar pel tràmit d’aquesta modificació de la Llei del
Consell Econòmic i Social, i volem agrair a tots els grups
parlamentaris la seva disposició i especialment al Grup
Parlamentari Popular, que amb les seves aportacions ha enriquit
el debat i ha contribuït, sens dubte, a millorar el text legislatiu.

Les modificacions que es realitzen a la llei tenen el seu
origen a l’Estatut d’Autonomia i fan referència a la relació del
Consell Econòmic i Social amb els consells insulars i de manera
singular amb el Consell Insular de Formentera. Resumint,
podem dir que aquestes modificacions se circumscriuen a
clarificar l’àmbit funcional i material del Consell Econòmic i
Social, incorporar el Consell de Formentera, afegeix un redactat
que garanteix la presència equilibrada d’homes i dones, alhora
que de representants de les quatre illes. I finalment, modifica la
consideració orgànica del president, o presidenta i secretari o
secretària general, considerant-los alts càrrecs de la comunitat
autònoma.

Així idò, ens felicitam per la unanimitat expressada entorn
al dictamen elaborat per la ponència i esperam que les
modificacions contribueixin a un millor funcionament del
Consell Econòmic i Social.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ernest Ribalaiga. I ara per part del Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts té la paraula
el Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats.
També vull expressar la satisfacció del grup de diputats del
Partit Popular perquè a més de complir amb la necessària
modificació a causa de les modificacions que l’Estatut
contempla respecte les competències dels consells insulars, hem
consolidat l’àmbit funcional, consultiu respecte de qüestions
econòmiques, socials i laborals del Consell Econòmic i Social
des d’una perspectiva de comunitat autònoma, sense
fragmentar-lo, i açò jo crec que és important i segurament
servirà de referent en qualque altra necessitat de fer més
eficients els òrgans que estan a disposició de les institucions de
govern, siguin òrgans consultius o siguin òrgans assessors o
colAlaboradors.

També el fet que els interlocutors en ponència i també les
aportacions, no directament en ponència, però sí a través dels
membres de la ponència, tant del Govern com del Consell
Econòmic i Social, han permès que a més d’aconseguir una
visió de l’àmbit funcional o de les matèries de l’àmbit funcional
d’assessorament del Consell Econòmic i Social, més centrada
amb les necessitats del Govern i les necessitats del consell, no
tan inclinada cap el consell, que a més s’hagi incorporat aquest
desitjable equilibri, per mor de la conformació territorial de la
comunitat en illes i també les polítiques necessàries i tan actuals
d’equilibri entre homes i dones dins aquest òrgan, permet
expressar la feina que han fet els grups parlamentaris,
conformement amb una modificació de la llei, en primer lloc la
fa més dinàmica i més eficient; en segon lloc, territorialment
més estable per a la representació de les illes, però per mantenir
el fet de què sigui de tota la comunitat autònoma un únic
Consell Econòmic i Social amb aquestes funcions; i finalment,
per representar un avanç en una institució com aquesta, amb allò
que ja he dit d’equilibri entre homes i dones.

Moltes gràcies a tots i enhorabona per la feina feta. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. 

Una vegada acabat el torn de les intervencions dels diferents
portaveus dels grups parlamentaris, passarem a la votació de
l’articulat del projecte de llei RGE núm. 2185/09, denominació
del títol del projecte de llei, article 1, article 1 bis, article 2,
article 2 bis, article 3, article 4, article 5; disposicions finals
primera, segona i tercera; i exposició de motius.

Crec que una vegada escoltades les diferents intervencions
dels portaveus, es pot aprovar per assentiment o per unanimitat.

Per assentiment? Molt bé.

S’aprova per assentiment.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2185/09, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social. Així mateix es
recorda que, d’acord amb l’establert a l’article 120 del
Reglament de la cambra, els grups parlamentaris dins les 48
hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hauran de
comunicar els vots particulars, les esmenes que havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar-se en el ple. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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