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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, abans de començar per favor un
moment d’atenció. Necessitam un diputat que vengui a fer de
secretari, me diuen que ha de ser el més jove de la comissió. El
Sr. Jerez crec que reuneix la condició requerida.

Si els sembla bé començarem la sessió d’avui i en primer
lloc demanarem si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Bon dia. María Luisa Morillas sustituye a Francina
Armengol.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Biel Barceló, Eduard Riudavets.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Francesc Fiol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1103/10, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
dictaminar el projecte de llei RGE núm. 1103/10, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Les esmenes que es mantenen al projecte de llei són les
següents: A l’article cinquè RGE núm. 1983/10 del Grup
Parlamentari Popular; a l’article sisè RGE núm. 1984/10 del
Grup Parlamentari Popular; a l’article setè RGE núm. 1985/10
del Grup Parlamentari Popular; a l’article onzè RGE núm.
1986/10 del Grup Parlamentari Popular; a l’article tretzè RGE
núm. 1987/10 del Grup Parlamentari Popular; a l’article 23
RGE núm. 1967/10 del Grup Parlamentari Mixt; a la disposició
transitòria primera RGE núm. 1988/10 del Grup Parlamentari
Popular.

Per altra banda, s’ha de fer constar que la ponència, en
aplicació de l’article 117.5 del Reglament, proposa per
unanimitat dues esmenes a l’article 24. A conseqüència de
l’aprovació de l’esmena RGE núm. 1964/10 a l’article 18.7, es
proposa la suspensió de la frase: “això no obstant, el termini

d’emissió dels dictàmens que versin exclusivament sobre les
bases reguladores de subvencions és de 20 dies”, de l’article
24.1 in fine. Per coherència en el termini per dies, allà on indica
“15 dies”, ha de dir “15 dies hàbils”, a l’article 24.3.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Avui arriba
aquí en comissió el projecte de llei que modifica la regulació del
Consell Consultiu, atenent l’actual Estatut d’Autonomia i al seu
mandat. És una nova modificació que en el nostre entendre
millora tot un seguit d’aspectes, com poden ser el seu règim
d’incompatibilitats, el seu propi funcionament i organització i
també a la seva pròpia constitució. Per tant, és en definitiva una
reforma profunda del text vigent.

Entenem que avui hi ha tot un seguit d’esmenes que també
s’han de poder debatre, hem d’intentar amb aquest consens que
també ha presidit aquesta llei, poder-les introduir i que el text
pugui anar al plenari i pugui ser debatut amb la seva màxima
celeritat. Queda una esmena de les quatre que va presentar el
Grup Mixt, tres ja varen ser incorporades a l’articulat en
ponència, i per tant va quedar una esmena damunt la taula per
comentar en comissió, però va ser un acord a què arriben tots els
grups per tal d’arribar i cercar el màxim consens entre tots els
grups parlamentaris representats en comissió. 

L’esmena en qüestió era una esmena presentada pel Grup
Mixt-Unió Mallorquina a l’article 23, on a un primer moment
es demanava que s’afegís un nou apartat amb una expressió que
deia que els dictàmens s’emetran i es faran públics en llengua
catalana, sense perjudici que també es puguin emetre i fer-se
públics en altres llengües. Es va considerar que necessitava una
millora de redacció, una millora de l’estil, tot mantenint aquest
respecte a la llengua catalana i també a la llengua castellana.

Per tant, jo proposaria avui a tots els grups de la cambra una
transacció a aquesta esmena, la qual quedaria de la següent
manera: en lloc d’introduir un nou apartat a l’article 23,
mantendríem els dos apartats que té l’article 23 i a l’apartat 2
introduiríem una modificació. Per tant, quedaria article 23,
apartat 2: “L’endemà d’haver-lo rebut l’òrgan solAlicitant, els
dictàmens i els vots particulars seran de coneixement públic,
amb el text íntegre -i aquí introduiríem la modificació, que
seria- en llengua catalana i en llengua castellana i almenys per
via telemàtica”. D’aquesta manera entenem que hi ha aquest
respecte a la publicació, el respecte a la Llei de Normalització
Lingüística, i que, per tant, desitjaríem que fos acceptada per
tots els grups de la cambra. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. En principi, bé, de fet és important
dir més val tard que mai i finalment tenim la Llei del Consell
Consultiu aquí. I efectivament, creim que és una llei que convé
treure-la immediatament.

Quant a les esmenes que ha presentat el Grup Popular, en
aquest moment retiram la RGE núm. 1984, la 1985 i la 1986, i
mantenim la RGE núm. 1983, la 1987 i la 1988, en el sentit que
la RGE núm. 1983 és que en aquest projecte de llei figura que
s’ho han de veure juristes de competència i prestigi reconeguts
i posa “amb més de 10 anys d’exercici professional a les Illes
Balears”. Nosaltres consideram que això és discriminatori i
demanam que sigui acceptada l’esmena, on es digui simplement
que es reconegui i que siguin, efectivament, juristes de
competència i prestigi reconegut, però amb més de 10 anys
d’exercici professional, o sigui, llevant el que sigui concret a les
Illes Balears.

Quant a l’esmena RGE núm. 1987, demanam que se
suprimeixi l’apartat que fa referència a la comptabilitat del
director o directora de l’Advocacia de la comunitat autònoma.
Nosaltres consideram que és incompatible i per això demanam
que se suprimeixi l’apartat que fa referència a això.

I després, quant a la disposició transitòria primera, l’esmena
RGE núm. 1988, a la qual nosaltres, al projecte de llei surt
contemplat que una vegada publicada aquesta llei, en el termini
d’un mes, es comenci a fer el nomenament dels nous juristes, i
nosaltres considerem que això, la nostra esmena va en el sentit
que aquests nomenaments es facin una vegada celebrades les
primeres eleccions autonòmiques, en el termini d’un mes des de
la investidura del nou president.

En definitiva, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Torns a favor? Ja s’han
produït, no? Algun torn a favor. Torn, bé, a favor o en contra,
pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc per també sumar-
nos a aquesta felicitació, o celebrar que hi ha un ample consens
en aquesta llei. 

I respecte de les esmenes que és el debat evidentment que
avui tractam, no tenim cap inconvenient a l’esmena que
presenta el Grup Mixt, respecte de garantir l’ús de la llengua
catalana a tots els dictàmens, que en aquests moments és cert
que no a tots ells s’hi produïa.

I respecte de les esmenes del Partit Popular, saludam que
també de cara al consens n’hi hagi algunes que es retirin. I de
les tres que es proposen, hi ha hagut unes converses ara prèvies,
sé que el portaveu del Grup Socialista plantejarà unes
transaccions respecte de les quals ja voldríem avançar els
nostres vots perquè hi hagi el màxim d’entesa i que ens sembla
que el que s’ha parlat pot reproduir la intenció que plantejava el
Grup Popular i apuntar al consens.

Només dues paraules respecte d’elles, sumar-nos als
arguments i esperam també aquesta conciliació d’esmenes. La
RGE núm. 1983, sobre els 10 anys d’exercici, és cert que hi pot
haver aquesta precisió de què es faci a les Illes Balears soni un
poc discordant, nosaltres ens sumarem que s’elimini, però sí
crec que tots els que triem o s’elegeixin juristes, el reconegut
prestigi no ha de llevar el coneixement de la legislació pròpia
que té les Illes Balears. Creim que un òrgan com el Consell
Consultiu hauria de garantir que no fossin..., d’alguna manera
el que es parla de paracaigudistes en aquest sentit, que no
coneixen pròpiament la legislació. Evidentment, qualsevol
jurista es pot integrar i assabentar-se, però sí que hi hauria
d’haver, el màxim òrgan consultiu de les Illes Balears ha de
tenir uns experts del propi dret.

En qualsevol cas, si no era la fórmula més adequada, supòs
que ja ho farem a l’elecció, no hi posarem cap inconvenient,
però sí que la reflexió que hi havia de fons en el document del
Govern crec que també el voldríem defensar, perquè, malgrat
quedi aquesta frase eliminada, la idea que hi va darrera nosaltres
la seguirem mantenint a les següents fases que seran l’elecció
d’aquests experts.

En la resta, ja dic, cercar una fórmula perquè els
nomenaments de tots els membres siguin conjunts, ara es farà
una contraproposta per part del Grup Socialista, i per a
nosaltres, el que hem vist a les negociacions prèvies, ens sembla
que serà senzill trobar un acord. En qualsevol cas, nosaltres així
voldríem que es produís i esperam ara els parers al respecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, respecto a la
propuesta que se ha hecho por parte del Grupo Mixto sobra la
enmienda RGE núm. 1967, a nuestro grupo parlamentario le
parece correcta la propuesta que se hace en este momento y la
asumimos completamente.
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Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, agradecer la retirada de las enmiendas
RGE núm. 1984, 1985 y 1986. Y sobre las que quedan vivas
manifestamos nuestra siguiente posición: respecto a la RGE
núm. 1983, referida al periodo de 10 años de ejercicio
profesional en las Islas Baleares, aceptamos la enmienda del
Partido Popular y la eliminación de esa frase, haciendo nuestras
también las manifestaciones que se han hecho con anterioridad
por parte del Grup Parlamentari BLOC.

Respecto a la RGE núm. 1987, que se mantiene también,
también es aceptada por esta parte. 

Y respecto a la RGE núm. 1988, que se refiere a la elección
de los tres miembros que faltarían del Consell Consultiu,
después del período electoral la aceptaríamos, afectando a dos
artículos que se verían modificados por coherencia con ello, que
serían los siguientes: aceptando la elección de los tres miembros
que faltan después de las elecciones, nos encontraríamos con
que propondríamos también la modificación de la disposición
transitoria segunda de la ley, que se refiere al mandato de los
actuales miembros elegidos hasta el momento y cómo se
llevarían a cabo las renovaciones.  Pues bien, se trataría de
eliminar la última parte de este párrafo a partir del punto donde
se hace referencia a “la primera renovació parcial
correspondrà al grup elegit pel Parlament de les Illes Balears
i es produirà en complir-se dos anys de la publicació del
nomenament de qui sigui elegit membre en virtut d’aquesta
llei”. Y sustituir esa disposición transitoria segunda, ese párrafo,
indicando que la renovación se produciría a los cuatro años de
la elección de los designados en aplicación de esta ley.

Es decir que los miembros que están actualmente en el
Consell Consultiu, unificarían su mandato con los que se
eligieran después de las elecciones y concluirían todos el
mandato, los que están ahora nombrados y lo tres que se
elegerían después de las elecciones, lo concluirían a los cuatro
años de la elección de los últimos. Como la elección de estos
últimos, la previsión es que se hiciera aproximadamente en el
mes de julio de 2011, tras las elecciones, resultaría que de esta
manera la renovación de todos los miembros del Consell
Consultiu se produciría así siempre en el primer mes siguiente
a la toma de la investidura de cada nuevo presidente, tras cada
periodo electoral. Y se produciría esa renovación, ya digo, de
todos los miembros después de cada proceso electoral en esta
comunidad autónoma.

El texto que propondríamos en sustitución creo que podría
quedar más o menos de la siguiente manera: después de donde
pone  “la primera renovació parcial correspondrà al grup
elegit”, sustituir eso por un texto que dijera lo siguiente: “la
renovació es produirà als quatre anys de l’elecció dels
designats en aplicació d’aquesta llei”, “la renovació de tot el
Consell Consultiu es produirà als quatre anys de l’elecció dels
designats en aplicació d’aquesta llei”, que ya digo, que después
de aceptar la enmienda del Partido Popular, que supone que se
elegirían después del próximo proceso electoral; a partir de ahí
pondrían a cero su contador todos los miembros del Consell
Consultiu que hay en este momento elegidos y duraría su
mandato hasta las siguientes elecciones, después de las
siguientes elecciones, después del siguiente período electoral
cesarían todos.

Esto implicaría también la modificación en coherencia del
artículo 6.4 de la ley. El artículo 6.4 de la ley, después de
referirse al período de nombramiento de los miembros del
Consell Consultiu que se eligen por cuatro años y que pueden
ser nuevamente elegidos y designados por mandatos posteriores,
se indica un párrafo que tendría que ser eliminado y que dice:
“la renovació s’ha de dur a terme parcialment cada dos anys.
Els membres d’elecció parlamentària formen un grup i la resta
de persones membres un altre”. Ese párrafo quedaría eliminado
porque se elegirían todos al mismo tiempo.

Normalmente se suele utilizar la renovación parcial de los
miembros del Consell Consultiu para garantizar la continuidad
se dice de lo que es la labor y el trabajo del Consell Consultiu.
Pero hemos de tener en cuenta dos cosas, primero que con esta
ley funcionará un cuerpo de letrados dentro del Consell
Consultiu que sí servirá para colaborar en esa continuidad de la
labor del Consell Consultiu, puesto que tendrá un carácter más
permanente. Y en segundo lugar, que el índice de repetición que
hay en los puestos del Consell Consultiu es bastante alto, por lo
que hemos visto por la experiencia que tenemos hasta ahora.
Entonces el buen criterio de los diferentes grupos
parlamentarios a la hora de escoger y del Gobierno a la hora de
escoger cada renovación de miembros del Consell Consultiu,
siempre entendemos que llevará como consecuencia que
permita la renovación de algunos y la llegada como nuevos de
otros, con lo cual no habría problema para garantizar la
continuidad en la medida que estimaran quienes tienen que
elegir en cada momento el Consell Consultiu.

Entendemos que de esta manera quedaría dotado de una
cierta coherencia, eso sí, creo que hay una circunstancia que me
parece que se ha hecho mención al principio de esta comisión,
que sería el tema del artículo 24.1 de las bases reguladores de
subvención. Creo que se ha hecho constancia ya que, en
coherencia con lo que se quitó en ponencia, tendría que
eliminarse también para que tuviera coherencia la ley. De esa
manera, si todos los grupos parlamentarios están conformes con
este mecanismo, nos podemos felicitar todos porque tendremos
una ley importante, porque es una de la leyes que forma parte de
la estructura propia de nuestra comunidad autónoma, que
tendría la unanimidad necesaria, el consenso necesario para
garantizar su perdurabilidad durante mucho tiempo. Nada más,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. En torn de rèplica si algú vol
fer ús de la paraula? Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. En principi el mateix. Quant
a l’esmena del Grup Mixt, efectivament, estam completament
d’acord.
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I quant a les esmenes, les transaccions demanades, insistir
que, a veure si ho he entès bé, que si s’accepta la RGE núm.
1988, llavors queda a la disposició transitòria primera tal i com
queda redactada a la nostra esmena, la 1988, i que aquesta
esmena a més a més, en coherència amb aquesta esmena s’ha
d’eliminar, suprimir les tres últimes ratlles de la disposició
transitòria segona que fan referència a la primera renovación
parcial, ¿no es así? 

Igual que s’ha de suprimir de l’article 6, en el paràgraf quart
també, on fa referència a la renovació parcial de cada dos anys.
Llavors el dubte que m’ha quedat és si ha comentat que la
renovació es farà cada quatre anys.

I després per acabar, només demanar aquest aclariment al Sr.
Diéguez. I després per acabar, a l’article 24, en què vam
comentar a ponència que posaríem dies hàbils, en el text de la
ponència no s’ha posat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Lletrada?

LA SRA. LLETRADA:

No, perquè es va adoptar l’article 117.5 que és: la ponència
per unanimitat acorda dues esmenes a la comissió. No s’han
incorporat a l’informe de ponència i com que el sistema tècnic
s’ha fet servir el 117.5 que per unanimitat són articles no
esmenats derivats d’altres esmenes i els votarem a comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

D’acord. I després també a l’article 24 parla d’uns apartats
e) i f) en el dictamen i a l’article 24 no hi ha apartats e) i f).

EL SR. PRESIDENT:

Que es refereix a una qüestió nova? Està introduint ara una
qüestió nova?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

En revisar el text, a l’article 24 no hi ha apartats e) i f), i el
dictamen posa apartats e) i f).

No, ja està, ja està. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en torn de contrarèplica veig que no hi ha, en tot cas per
a fixacions de posicions ja, per tancar tot el tema, Sr. Diéguez,
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, solamente para aclarar que no quepa ninguna duda sobre
cual sería el sistema, el sistema sería el siguiente, más allá del
texto legal y para que quede absolutamente claro sería el
siguiente: en este momento quedarían pendientes de
nombramiento tres miembros del Consell Consultiu, esos tres
miembros que quedan pendiente de nombramiento del Consell
Consultiu se elegirían después del próximo proceso electoral, al
mes siguiente de la investidura del presidente del Govern, según
creo que indica la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Entonces, en este momento los miembros que están en la
actualidad en ejercicio en el Consell Consultiu pondrían
también su contador a cero, para entendernos, entonces
tendríamos en julio de 2011 diez miembros del Consell
Consultiu con el contador a cero, cuyo plazo de mandato sería
de 4 años y que expiraría al mes siguiente de las siguientes
elecciones, donde se procedería a la renovación total de los
miembros del Consell Consultiu. 

De esta manera sucesivamente después de cada período
electoral es habitual que en la Cámara haya un Pleno de
nombramientos y en ese Pleno de nombramientos aparte de
nombrar a todos los miembros de determinados organismos que
son precisos, se procedería también a la renovación, según el
resultado electoral que hubiere en cada momento.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Sugrañes, no m’ha quedat
clar si acceptava la transacció completa que li ha fet el Sr.
Diéguez.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, sí, s’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

(Pausa)

Disculpin, havíem de posar un poc d’ordre a tot el que s’ha
substanciat avui.

Per començar, correspon la votació de les esmenes
proposades per la ponència, els record que la ponència les
proposa per unanimitat, són aquelles que hem llegit al principi,
no sé si és necessari tornar-les a llegir?, entenc que vostès les
han sentides i les han escoltades al principi i les poden donar per
aprovades per assentiment les dues propostes de la ponència que
proposa a la comissió, aquelles a les quals feia referència vostè.
S’entenen aprovades per assentiment. Molt bé.

Correspon ara la votació de l’esmena RGE núm. 1967 del
Grup Parlamentari Mixt, amb la transacció que s’ha produït, i
que podem considerar també aprovada per assentiment, sí?
Moltes gràcies.



702 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 9 de juny del 2010 

 

Correspon ara la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les 1984, 1985 i 1986 s’han retirat, per
tant, correspondria votar la 1983, la 1987 i la 1988 amb la
transacció proposada pel Grup Parlamentari Socialista. Entenem
que també hi ha acord en aquestes i per tant es poden donar
aprovades per assentiment també.

Si és així, llavors hauríem de passar a la votació conjunta de
tots els articles de la llei, enumeraré primer els que mantenien
esmenes, que són el 5, 6, 7, 11, 13, 23 i disposició transitòria
primera, són als que es mantenien esmenes, però que formen
part de tot el conjunt de l’articulat de la llei, que jo els tenc
distribuïts d’una manera diferent.

La resta d’articles, denominació del títol del projecte;
denominació del títol I; articles 1, 2, 3 i 4; denominació del títol
II; denominació del capítol I; articles 8, 9, 10 i 12; denominació
del capítol II; articles 14, 15, 16 i 17; denominació del títol III;
articles 18, 19 i 20; denominació del títol IV; articles 21 i 22;
denominació del títol V; articles 24, 25 i 26; denominació del
títol VI; article 27; la denominació del capítol I; articles 28 i 29;
denominació del capítol II; article 30; disposicions addicionals
primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena; disposicions
transitòries segona i tercera; disposició derogatòria única;
disposicions finals primera i segona, i exposició de motius.

Poden donar per aprovat tot l’articulat per assentiment? Em
diuen que sí, llavors donam per aprovada aquesta llei per
assentiment.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 1103/10, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Així mateix es recorda que d’acord amb l’establert a l’article
120 del Reglament de la Cambra els grups parlamentaris dins
les 48 hores següents a la data d’acabament del dictamen, en
escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta 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 defensar en el Ple.

Em comunica la Sra. Lletrada que, atenent la urgència que
ha demanat el Govern per a aquesta llei, el termini de 48 hores
queda reduït a 24. Queda entès?

Es tracta d’un error.

LA SRA. LLETRADA:

Perdonau, m’havia confós amb la llei del sector públic, per
tant..., és la llei que he de veure immediatament. Perdonau, no
s’ha demanat urgència sobre aquest projecte.

El que ha dit el Sr. Ribalaiga és correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, la llei està aprovada per unanimitat.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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