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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, en
primer lloc demanant si es produeixen substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, Sr. President. Isabel Llinàs substitueix Pere Rotger.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix José María Rodríguez.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Antoni Serra.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bon dia, Sr. President. Maria Antònia Sureda substitueix
Josep Melià.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, una comissió substitutiva, si m’ho permeten.

Abans de començar m’agradaria demanar, per favor, que hi
hagi cert zel en les intervencions perquè l’objectiu d’avui és
dictaminar dues lleis i poder-les dur a la Mesa del Parlament en
temps i forma perquè puguin formar part de l’ordre del dia de la
setmana que ve. Per tant, sense que ningú hagi de renunciar a
res, sí que els preg que tenguin una certa cura amb les
intervencions.

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de
les Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4255, de bona
administració i bon govern de les Illes Balears. 

S’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Mixt, la 5356 a l’article 26, la 5152 és una nova disposició
addicional, la 5191 nova disposició addicional, la 5153
disposició derogatòria única. Del Grup Parlamentari Socialista,
la 5337 a l’article 57. I del Grup Parlamentari Popular, la 5430
a l’article 4, 5433 a l’article 7, 5438 a l’article 20, 5439 a
l’article 22, la 5440 a l’article 23, 5441 a l’article 24, 5442 a
l’article 26, 5423 a l’article 29, 5424 a l’article 37, 5447 a
l’article 37, 5448 a l’article 37, 5449 a l’article 38, 5450 a
l’article 39, 5453 a l’article 43, 5454 a l’article 43, 5455 a
l’article 43, 5456 a l’article 43, 5457 a l’article 43, 5458 a
l’article 44, 5461 a l’article 53, 5467 a l’article 62, 5468 a
l’article 65, 5469 a l’article 65, 5470 a l’article 66, 5472 nova
disposició transitòria, 5473 nova disposició transitòria, 5426
disposició final segona, 5474 disposició final tercera, 5475
disposició final sisena, 5476 nova disposició final, i 5477 a tot
el text.

Per defensar les esmenes, pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu. He de dir que l’esmena 5356 queda defensada en els seus
propis termes. Respecte de l’esmena 5191 també queda defensa
en els seus propis termes, i referent a la 5152 i la 5153 faré el
comentari de manera conjunta.

Només he de dir que el tema del personal docent a les
escoles concertades ja s’havia aprovat primerament..., s’havia
arribat a uns acords que s’apujaria el sou d’aquest personal
docent per equiparar-se als centres públics. Posteriorment, com
ja hem anat reivindicant altres vegades, quan es va fer el decret
de desembre del 2010 que s’abaixava el 5% a tots els
funcionaris, també a aquest personal docent se li va abaixar. No
hi estam d’acord perquè per segons què es considera funcionari
públic i per segons què no s’hi considera. Per tant d’aquí les
nostres esmenes a aquesta llei.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Alberdi per un
temps de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, president. Avui arriba la llei a l’última etapa o a les
darreres etapes de la seva tramitació, que és aquesta de la
defensa de les esmenes en comissió. Em toca fer una intervenció
breu perquè només tenim una esmena que ha arribat fins aquí.
Nosaltres naturalment hem presentat poques esmenes perquè
compartim el fons i la forma de la llei, i per tant primer em
centraré en aquesta esmena, que és molt senzilla, la 5337, que
fa relació a l’article 57. 
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La seva defensa és molt fàcil perquè es tracta d’incorporar
a la memòria justificativa que han de fer, que han de tenir
adjunts tots els avantprojectes legislatius prèviament a l’inici de
la seva tramitació, l’informe sobre l’impacte de gènere emès per
l’Institut de la Dona. Aquest article, en el seu redactat original
-després hi va haver una esmena en comissió i cal fer-hi esment-
, al principi deia que havia de ser la mateixa memòria la que
contingués l’informe d’impacte de gènere, però es va acceptar
una esmena que va presentar el Sr. Melià amb la qual
suprimíem aquest contingut, i el que fèiem és mantenir la nostra
esmena perquè sí que és important que, adjunt a aquesta
memòria, després, posteriorment del fet que estigui realitzada,
s’incorpori aquest informe de gènere que ha de fer
preceptivament l’Institut de la Dona. 

No es tracta, doncs, d’una redundància, sinó de deixar clar
que l’informe d’impacte de gènere fet per qui pertoca, en aquest
cas l’Institut de la Dona, ha d’acompanyar qualsevol
avantprojecte legislatiu. Potser es pugui creure que això redunda
una legislació que ja existeix, però a nosaltres que defensem que
és a través de les lleis com s’aconsegueix lluitar contra les
desigualtats, de tota mena però especialment les que pateixen
les dones, ens sembla d’importància que hi hagi aquest afegitó.
És important que la Llei del bon govern i la bona administració
recordi, fins i tot faci palès, que (...) l’impacte de gènere de les
nostres normes és indispensable. 

Ja sabem que al nostre país la legislació no permet les
diferències salarials entre homes i dones quan fan la mateixa
feina, però el cert és que la diferència salarial existeix. Ja sabem
que la discriminació de les dones en l’accés a llocs de
responsabilitat no és possible legalment, però el cert és que es
pateix. Per això els demano que valorin tots els grups
parlamentaris la seva posició i ajudin amb aquest afegit que
proposa l’esmena a fer més palesa la voluntat de complir amb
tots els aspectes que cerquin la visibilitat dels efectes de les
normes per aconseguir la igualtat o per disminuir les
desigualtats entre homes i dones.

Com que en el segon torn tinc molt menys temps, vull
aprofitar aquesta intervenció per defensar la postura del Grup
Parlamentari Socialista en relació amb les esmenes de dos
grups. Vull aprofitar...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Alberdi, no és l’objectiu d’aquest torn.
L’objectiu d’aquest torn és només defensar les seves esmenes.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Molt bé, president, idò he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Moltes gràcies. Per defensar les seves esmenes,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Soler, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc m’agradaria molt que
constàs en acta d’aquesta comissió que aprovarem una llei o
volen aprovar una llei del bon govern aquí on han duit les
pitjors pràctiques parlamentàries per dur-les a terme. Basta que
consti la seva advertència com a president d’aquesta comissió
aquí on ens ha demanat que ens ajustàssim al temps perquè
necessiten fer el dictamen perquè vagi a Mesa. Duen unes
presses mai no vistes per aprovar aquesta llei, quan li recordaré
que a aquesta llei que estam avui debatent el Partit Popular ha
presentat 56 esmenes, es va incomplir el primer ordre del dia de
la ponència, el primer ordre del dia es va incomplir, i en el
segon ordre del dia el Sr. Melià, que era el seu coordinador, ens
va fer fer una viada per aquesta llei. I ara passaré a defensar les
meves esmenes, però vull que quedi constància que, de bon
govern, per començar, és el pitjor exemple que hem pogut tenir
d’aquest govern i que vostè ho ha mantengut avui.

El Partit Popular a una llei de 65 articles ha presentat 55
esmenes. De les 55 esmenes en queden 31 per defensar. Se
n’han aprovades, acceptades o retirades, perquè algunes les hem
retirat, unes 24. N’hi ha algunes d’acceptades perquè han
decaigut, perquè hem pogut votar esmenes del Grup Mixt en
aquest cas. El que no entendrem de cap de les maneres, de cap
de les maneres, és l’actitud del Grup Mixt, ex Unió
Mallorquina, actuals Convergència per les Illes, que varen
presentar 56 esmenes a una llei, i la primera intervenció de totes
va ser retirar-ne 18 de cop, o bé no varen llegir la llei abans o bé
la varen llegir després, o bé hi ha hagut un pacte que encara no
entenem quin és entre el PSOE i el Grup Mixt.

Nosaltres proposam suprimir articles, perquè entenem que
la supressió d’aquests articles està recollit a altres lleis,
simplement per això. Altres articles els mantenim i a altres
proposam esmenes per a una millor redacció.

Començaríem per les esmenes 5439, 5440 i 5441, que són
referents als articles 22, 23 i 24 de la llei. Coincidirem amb el
Grup Mixt que es podrien suprimir aquests articles. Ells després
han retirat aquesta esmena, no sabem molt bé el perquè. Aquests
tres articles són tres únics articles que fan vertaderament
referència a transparència i a millor administració. Per què
proposam suprimir-los?, perquè aquests tres articles estan
recollits actualment a la Llei de contractes públics, molt més
restrictiva que la llei actual que preteneu aprovar, molt més
restrictiva que l’actual.

L’esmena 5442, mantenim la nostra i votarem en contra, si
ens permeten votació separada, de la del Grup Mixt perquè
entenem que és molt més aclaridora la nostra esmena que
l’esmena 5356 del Grup Mixt.

La 5423, nosaltres no estam a favor d’eliminar l’article, com
pretenen els altres grups, i sí ho estam de suprimir l’apartat b)
del punt 2, referent a l’avaluació o a les auditories externes de
qualitat i a les certificacions que ha de dur a terme l’Oficina
d’Avaluació Pública de les Illes Balears. No entenem perquè
s’ha de suprimir aquest article i no només l’apartat b), que és el
que realment pretén el Partit Popular.
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Les esmentes 5424, 5447 i 5448 a l’article 37, referent al
reconeixement i als mèrits, nosaltres, igual que en el seu
moment el Grup Mixt, proposàvem la seva supressió. El Grup
Mixt va retirar la seva esmena per un pacte amb el PSOE i
nosaltres hem mantengut l’esmena. El PP què proposa?, proposa
suprimir l’apartat 3 de l’article 37, el qual fa referència als
incentius econòmics que s’han d’adreçar. És cert que heu entrat
una esmena conjunta PSOE i Grup Mixt que diu que els mèrits
no han de tenir un reconeixement econòmic. Nosaltres, de
l’article 37, entendríem que es pogués mantenir simplement
mantenint el primer punt, i proposam suprimir tot el que faci
referència a incentius i a doblers, etc. I a més, i a més, volem dir
que tant l’article 37 com l’article 38, que és el que proposam
suprimir, que és la modalitat de premis, no entenem per què ho
duis a una llei del bon govern, si hi ha actualment una llei de
funció pública que ja ho recull i s’està fent feina per una nova
llei de funció pública, la qual també preteneu aprovar, que és
molt més insistent en aquests temes del premis i dels
reconeixements que una llei del bon govern. Ens agradaria saber
per qualcú, pels que estau d’acord a mantenir-ho, bé sigui el
PSOE bé sigui el Grup Mixt, per què manteniu aquests articles
dins aquesta llei, i a la vegada estau fent feina en una llei de
funció pública que diu exactament el mateix o fins i tot hi
incideix molt més.

Amb l’esmena 5450, que és a l’article 39, també proposam
la seva supressió perquè, com he dit abans, és el tema dels
premis.

Les esmenes 5443, 5454, 5455, 5456 i 5457 fan referència
a l’article 43. Aquí aqueix article mereix una lectura especial i
una aturada especial. Aquest article fa referència als principis
ètics i a les regles de conducta. Bé, idò, per començar
convendria que el llegíssim molt perquè l’apartat 6 d’aqueix
article que nosaltres proposam suprimir és el tractament oficial
de caràcter protocolAlari dels membres del Govern i dels alts
càrrecs, que és el de senyor o senyora seguit de la denominació
del càrrec, ocupació o rang corresponent. “És compromís del
Govern fomentar i estendre aquest tipus de tractament a tots els
òrgans vinculats al Govern, a l’administració, a la comunitat
autònoma o al Parlament”. El Partit Popular no participarà a
aprovar una llei del bon govern que sigui un paperot. El Partit
Popular no participarà a aprovar una llei del bon govern
d’operacions d’estètica. Què importa a la gent del carrer el
tractament de senyor o senyora?, quina solució li donam en
transparència i en contra de la corrupció al tractar això i..., i què
és el que preteneu amb aquests tractaments? Que ens ho diguin.
Ens estan pagant un sou els ciutadans del carrer, un sou públic
als diputats i als membres del Govern per canviar el tractament
de senyor o senyora? És aquesta la tasca d’aquesta llei? És
aquesta la tasca que preteneu amb un bon govern?, fer
operacions d’estètica que no duen enlloc? El Partit Popular no
hi participarà, el Partit Popular no participarà a aprovar lleis que
al cap i a la fi no duran enlloc ni beneficiaran absolutament res.
Volem estar a favor de posar més traves a les contractacions, hi
ha una llei de contractes públics. Volem estar a favor, a favor,
de tot el que sigui molta més transparència, molt més comptes
clars, moltes més dificultats; ara bé, en coses que no duen enlloc
en la seva tàctica, i per tant el Partit Popular proposa suprimir
quasi tots els apartats de l’article 43. D’aquí totes aquestes
esmenes, i per tant ens agradaria que qualcú ens donàs una
explicació del perquè manteniu aquests articles i a quins acords
heu pogut arribar per mantenir aquests articles.

Esmena 5458. És curiós; què passa amb aquest article?, que
realment l’article 44 desapareix, desapareix amb una esmena de
supressió presentada pel Grup Mixt quan es fa referència al
foment. El que pretenem és fomentar i promoure els principis de
bon govern i amb la difusió de la formació necessària per a la
correcta capacitació, és a dir, parlam d’una llei del bon govern,
parlam dels principis que han de fomentar aquesta llei del bon
govern, parlam de tot el que s’ha de donar de publicitat, etc.,
etc., i resulta que vostès suprimeixen aqueix article, accepten
una esmena del Grup Mixt i suprimeixen aqueix article. Estam
parlant d’uns principis i vostès els suprimeixen. El Partit
Popular en aqueix article ha presentat una esmena per millorar
la seva redacció i no és votada a favor. Expliquin-nos el sentit
del que fan. Els principis que ha de dur a terme aquesta llei -“El
Govern de les Illes Balears ha de promoure el foment de
principis de bon govern amb la difusió i la formació necessàries
per a la correcta capacitació dels servidors i les servidores
públics amb valors de responsabilitats ètiques. Tots aquests
principis de bon govern han de ser recollits i desenvolupats amb
l’elaboració de codis ètics per a tot el personal inclòs”, etc., etc.-
, van i suprimeixen aqueix article. Expliquin-nos el perquè, i no
han acceptat l’esmena del Partit Popular d’una millor redacció.
Ens agradaria que ens ho diguessin simplement perquè
convendria que estiguéssim aclarits.

L’esmena 5461, article 53. També ja és curiós, ho vàrem
mantenir en el seu moment. Resulta que afegirem una nova
tasca a aquest parlament, i és que el Parlament podrà demanar,
com ja podia fer en moltes coses, els nomenaments que hagi
pogut dur a terme el president del Govern del personal, d’alts
càrrecs, directors generals, presidents d’empreses públiques,
etc., perquè expliquin la seva idoneïtat per al càrrec. És
important, és una gran tasca més que les persones nomenades
pel president del Govern, que és una de les seves tasques,
nomenar i cessar el personal que hagi de formar part del seu
govern, però que hagin de venir aquí al Parlament a explicar si
són idònies o no són idònies. Ens agradaria de totes maneres
també, si tenen més temps, que ens expliquin com es farà per
presentar o per demanar a una persona si és idònia per al seu
càrrec, i què succeirà si aquest parlament determina que la
persona en qüestió no és idònia per al càrrec. Això no està
establert en aquesta llei, suposam que s’haurà de fer el seu
pertinent reglament de desenvolupament i ens agradaria, ja que
vostès aprovaran aquesta llei i aprovaran aquest article, que tant
el representant del Grup Mixt com el del PSOE ens expliquin
quin és..., o què pensen, si s’aprovar aquest article o no
s’aprovarà, com demostrarem la idoneïtat de les persones i què
succeirà, si el Parlament determina que una persona no és
idònia, què farà el president del Govern, si l’ha de cessar o no
l’ha de cessar. Ja que vostès pensen aprovar aquest article ens
agradaria que ens explicar què pensen fer i com ho pensen
desenvolupar.
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L’article..., l’esmena -perdonau- 5467, que fa referència a
l’article 62, és simplement per millorar la redacció, que és
canviar la paraula “simultània”..., “intermèdia” per
“simultània”. Simplement és per a millor comprensió i redacció.
No ha anat bé; per tant estava clar que aquesta llei no s’havia
d’aprovar amb els vots del Partit Popular.

A les esmenes 5468 i 5469 a l’article 65 proposam suprimir
l’apartat 2. És l’article que és innovador en aquesta llei, amb el
qual hi estam d’acord, que és crear l’Oficina d’Avaluació
Pública, nosaltres no ens hi hem oposat, ho vàrem dir ja en el
seu moment quan vàrem parlar de l’esmena a la totalitat. Estam
d’acord que es pugui crear l’Oficina d’Avaluació Pública, estam
d’acord que es creï evidentment sense cap cost econòmic ni més
despesa, s’han acceptat les esmenes, en aquest cas sí, del Partit
Popular i del Grup Mixt de la supressió de crear més personal
destinat a aquesta oficina, això sí que és cert, s’haurà
aconseguit; però demanam la supressió de l’apartat 2, molt
especialment referit que el director o la directora estarà designat
pel Consell de Govern per un període de cinc anys. Entenem
que no té cabuda que es pugui designar un director o una
directora de l’Oficina d’Avaluació Pública per a un període de
cinc anys. Hauria d’anar d’acord amb la legislatura, que es
pugui nomenar amb tots els seus mèrits i tots els seus requisits;
ens agrada, és veritat, la modificació efectuada pel Partit
Socialista i pel Grup Mixt, en què serà una persona interna dins
el propi govern, la versió original de l’article 65 era que havia
de ser una persona d’arreu de la comunitat autònoma, per tant,
suposa algú que li haguessin d’assignar un altre nou sou; amb
la nova redacció no se li haurà d’assignar un nou sou perquè
serà una persona que ja serà funcionària, amb els seus tràmits
pertinents, ara bé, no estarem mai d’acord que aquesta persona
que hagi de dirigir l’Oficina d’Avaluació Pública hi hagi d’estar
per a un període de cinc anys. Per tant, mantenim aquesta
esmena i si s’acceptava que hi  llevàssim els cinc anys, amb la
resta si que hi estaríem d’acord, però no acceptarem que sigui
per cinc anys.

L’esmena 5470 de l’article 66, les funcions de l’Oficina
d’Avaluació Pública, el PP proposa en aquest cas que el
Parlament de les Illes Balears serà informat del resultat de
l’avaluació efectuada per aquesta oficina i decidirà quines
d’aquestes observacions han de ser comprovades i ratificades
per una auditoria externa complementària. Idò resulta que
aquesta esmena, que l’únic que pretén és ser molt més
transparent en la gestió, és rebutjada. Resulta que nosaltres
proposam una esmena per a més transparència i és rebutjada.
Nosaltres simplement demanam que el resultat que dugui a
terme l’Oficina d’Avaluació Pública sigui duit al Parlament i si
el Parlament considera que l’ha d’auditar mitjançant auditoria
externa, es dugui a terme. I ara resulta que el PSOE i Grup Mixt
ens hi voten en contra. Expliquin-nos de quina transparència ens
parlen, expliquin-nos per què voten en contra de l’esmena 5470
de l’article 66, de quina transparència estam parlant? Ho deman
perquè no ens entendrem. Per tan, no entenem el rebuig a
aquesta esmena.

La 5477 queda retirada, ja ho dic per endavant, perquè
aquest article com que l’han votat conjuntament PSOE i Grup
Mixt, serà un article sense contingut. I no mantendrem una
esmena a un article sense contingut. I també retirarem la 5458
perquè el PSOE i el Grup Mixt han votat també la retirada

d’aquest article i té poc sentit mantenir una esmena de dos
articles que no tenen contingut.

A la 5477 establim també el termini d’un any per donar
cabuda a l’article 65, el de l’Oficina d’Avaluació Pública.
Establim el termini d’un any perquè si aquesta llei s’aprova i no
establim terminis podem tenir que s’hagi de crear aquesta
Oficina d’Avaluació Pública i que no es creï mai. L’Estatut
disposa que ja hauríem de tenir constituït el Síndic de Greuges
i encara no el tenim. Per tant, no pretenem aprovar una llei del
bon govern i que allò que fa més referència a la Llei del bon
govern i allò que sigui més innovador quedi aprovat i quedi dins
un calaix sense constituir-se. Curiosament aquest termini d’un
any tampoc no és aprovat pels altres partits. Per tant, ens
agradaria que ens expliquessin per què no estan d’acord amb
aquesta.

A la 5426, és curiós, nosaltres evidentment a aquesta
disposició final proposam la supressió perquè convé que se
sàpiga que aquesta llei del bon govern, aprovada per la resta de
partits, però aquest punt no estarà aprovat pel Partit Popular,
modifica la Llei d’incompatibilitats. Ens agradaria que ens
explicassin què té a veure una llei del bon govern amb modificar
la Llei d’incompatibilitats? Què vol dir això? Modifiquen la
Llei d’incompatibilitats bàsicament que els que siguin alts
càrrecs del Govern actualment no poden exercir de professors
a la Universitat si no se’ls retalla molt el seu sou. Mitjançant
aquesta modificació de la Llei d’incompatibilitats serà el
contrari, podran ser professors de la universitat pública i a la
vegada podran ser alts càrrecs del Govern i podran cobrar. Per
tant, en un moment d’austeritat, nosaltres modificam la Llei
d’incompatibilitats per no promoure l’austeritat precisament,
però, a més, nosaltres ens atrevim a dir que aquesta modificació
de la Llei d’incompatibilitats té nom i llinatges. Si no és així,
ens agradaria que algú ens digués que ens equivocam. Nosaltres
en aquest moment la podríem qualificar com una llei del
corralito del PSOE y sus amigos amb aquesta modificació de
la Llei d’incompatibilitats. Ens agradaria que ens digués si és
cert o no és cert, o si ens equivocam, segurament ens estam
equivocant, però en un moment d’austeritat, on ens rebaixen
sous, etc., modifiquen la Llei d’incompatibilitats perquè puguin
cobrar de les dues institucions i puguin seguir donant seminaris,
etc., cosa que en aquest moment està prohibit.

L’esmena 5474, modificar la Llei 4/2001, és de coherència,
nosaltres proposam la seva supressió perquè ja no estam d’acord
en què modifiquin el tractament de senyor i senyora.

I evidentment a l’esmena 5475, que és la disposició final
sisena, proposam un període de dos anys per desplegar aquesta
llei, perquè no s’aprovi una llei del bon govern, com he dit
abans, i quedi adormida dins un calaix. 

I pel que fa a l’esmena 5477 que fa referència tot el text, ho
feim i no ens entendrem probablement amb la portaveu del
PSOE, no entenem en què es basa ella, d’acord amb allò que ja
està aprovat avui dia. La Llei 12/2006, de 20 de setembre, per
a la dona, a l’article 7.g) estableix: “als projectes de llei
presentats al Parlament de les Illes Balears i a totes les seves
normatives dictades per les distintes administracions,
s’adjuntarà un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat
per l’Institut Balear de la Dona. No entenem com en aquesta llei
del bon govern hem de continuar mantenint l’exemple que li he
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posat “servidor i servidora”. Això va en contra del que estam
promulgant i estam dient. Volen aprovar una llei d’igualtat i
actualment ja hi ha una llei, la 12/2006 i continuen mantenint i
no accepten l’esmena que durant tot el text d’aquesta llei se
cerquin paraules alternatives i no s’hagi d’haver de dir
“servidors/servidores”, per exemple. Estam parlant d’un
vocabulari masclista i no aproven aquesta esmena. Expliquin-
me quina és la seva política d’igualtat i expliquin-me quina és
la seva política que tots siguem iguals i que vagi en contra del
vocabulari masclista, expliquin-m’ho. I no accepten aquesta
esmena. Avui en dia ja no es fan lleis en aquest sentit, ja
s’empra una sola paraula per donar cabuda a tots. I es poden
cercar paraules alternatives, li he posat l’exemple en aquesta llei
en concret, com en altres casos, “servidor i servidores”. Per tant,
li deman per què no a aquesta esmena? Li deman que siguin
coherents amb allò que estan promulgant, per una part volen
aprovar una llei d’igualtat, que ja n’hi ha una d’aprovada i a la
vegada no volen acceptar aquesta esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Soler, per favor vagi acabant. Fa cinc minuts que ha
esgotat el temps.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President per la seva benevolència. Ja he acabat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Té la paraula pel BLOC i PSM-
Verds el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc dir que jo sí faré cas a l’Hble. Sr. President
d’aquesta comissió i seré molt breu, i em reservaré els
arguments més a fons per al debat en plenari. Així i tot, jo
també voldria que constés en acta que la tramitació d’aquesta
llei ha estat absolutament correcta en totes i cada una de les
passes que s’han donat. Una altra cosa és que la representant del
Partit Popular no hagi duit en el seu moment la feina feta o no
s’hagi llegit el Reglament que permet que es faci de la manera
que s’ha fet i que és absolutament correcta, fins al punt que el
president de la comissió s’ha excedit donant-li cinc minuts, cosa
de la qual a l’anterior legislatura no vàrem poder gaudir ni una
sola vegada. Li recomanaria a la representant del Partit Popular
que llegís el Reglament i que també llegís el Diari de Sessions
i les actes de les ponències, que quan el Partit Popular
governava hi va haver més d’una ocasió que no ens varen deixar
ni seure, dient “votam açò en contra, ja ens veurem en
comissió”...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, cenyeixi’s al tema.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

M’hi cenyiré, sempre i quan tenguin clar que la portaveu del
Partit Popular ha començat no cenyint-s’hi. Gràcies.

Passem al tema, passem a les esmenes concretes i
començarem per les presentades pel Grup Mixt, són quatre les
esmenes que no hi ha hagut de moment possibilitat d’acord. La
primera d’elles, la 5356 a l’article 26 comptarà amb el nostre
vot favorable, encara que som conscient que serà un vot
purament testimonial, ja que inclou un punt sobre una temàtica
que a altres articles ha estat suprimit de la llei.

Respecte de les esmenes RGE núm. 5152 i 5153 i que fan
referència a eximir els professors d’educació concertada dels
retalls del 5%, no hi podem estar d’acord, entre altres motius
perquè creim en la igualtat de totes les persones que cobren sous
públics. Estam absolutament en contra d’aquest retall, com ja
vam manifestat. Creim que és un error i una injustícia feta pel
Govern Zapatero, però creim que una injustícia no se soluciona
amb una injustícia més grossa. Tots els que cobren de fons
públics, i entre ells s’hi inclouen encara que no siguin
funcionaris, els professors de l’educació concertada, han de
patir aquest retall injust en la mateixa mesura. Per açò no ho
podem acceptar.

Pel que fa l’esmena de modificació de la Llei de funció
pública també hi votarem en contra.

Entrem a les esmenes del Partit Popular, 31 en total si no he
comptat malament i encara seré més breu, perquè jo no he sentit
una defensa d’aquestes esmenes, sinó que he sentit una constant
demanda d’explicacions. Sra. Soler, jo li explicaré el que vulgui,
quan vulgui i on vulgui, i si vull, perquè no tenc cap obligació
reglamentària de donar-li explicacions a vostè de res. Vostè
defensi les seves esmenes, jo li diré què en pens, però aquest
llistat de per què fan açò, per què fan allò altre, com és que no
m’aproven allò, etc., els dubtes, jo li contestaré on vulgui i quan
vulgui, però en tot cas no serà aquí, en tot cas serà a plenari
perquè jo crec que a vostès els molesta aquesta legislació i la
intenten buidar de contingut. En el plenari ens veurem i
debatrem tot aquest rosari d’explicacions que ens demana i
nosaltres, per suposat, també n’hi demanarem unes quantes a
vostè.

En definitiva, pel que fa a l’esmena del Grup Socialista, jo
crec que ahir vam llegir precisament una declaració institucional
amb motiu del Dia de la Dona i crec que seria bo que tots els
grups, a més de declaracions institucionals, fessin concrecions
reals i legislatives sobre aquest tema. Per tant, li donarem el
nostre suport.
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En definitiva, jo crec que aquesta és una llei per a la
transparència, per a la bona gestió, per a la qualitat dels serveis,
per a l’apropament al ciutadà. I estic satisfet que vagi avançant
amb rapidesa i que tinguem la possibilitat d’aprovar-la com més
aviat millor, malgrat alguns entrebancs d’algun partit i que per
motius que mai no explica intenta frenar tot el que sigui bona
administració i bon govern i transparència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Un torn s’obre per posicionar-
se sobre les esmenes que s’han defensat. Té la paraula la Sra.
Sureda per un temps de cinc minuts. No? Moltes gràcies.
Llavors té la paraula per part del Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Alberdi per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, president. Intentaré ser breu. També vull fer un
primer esment..., seré molt breu també, però com que la Sra.
Soler ha obert el torn en aquest sentit, em permetrà, president,
que jo també digui, Sra. Soler, a mi no m’agrada que ens doni
lliçons. El seu grup no té cap capacitat de donar lliçons en
aquesta cambra, com no la té cap grup. Molt probablement, com
deia el Sr. Riudavets, si vostè es prengués la molèstia de mirar
com han anat les actes de les altres comissions, en les quals jo
sí he tengut oportunitat de participar, s’adonaria que en el seu
grup hi ha molt poques persones que puguin donar lliçons,
segurament com també als altres. Per això li prego que no ens
doni més lliçons, no ens les faci, no tenim ganes de sentir aquest
to de renyar que sempre empra vostè. 

I ara, a continuació, defensaré la posició del grup
parlamentari a les esmenes dels altres grups. Començaré per la
núm. 5356 presentada per Eivissa pel Canvi, a mi em sembla
que no té sentit en aquest moment, perquè està condicionada a
l’article 37 que es va modificar, de totes maneres li donarem el
nostre vot positiu, encara que ara mateix ha perdut el sentit.

Sí em vull parar un moment més a les esmenes presentades
pel Sr. Melià, i en faré dos blocs. Tres esmenes tenen la mateixa
finalitat, incorrecta al meu entendre i al del Grup Parlamentari
Socialista, però també a la pràctica legislativa d’aprofitar una
llei del bon govern per modificar altres lleis. Solament per això
ja tenen el rebuig, però les analitzaré separadament. La 5191 el
que vol és amb una nova disposició addicional modificar la Llei
2007 de funció pública i que alhora s’està modificant en aquest
parlament. El que vol l’esmena és eliminar la possibilitat de
nomenar càrrecs de lliure designació amb places de funcionaris.
Cal recordar que la lliure designació és una forma excepcional
de nomenar quan es vol tenir un equip cohesionat i ha demostrat
la seva eficàcia. És un sistema excepcional, però és un sistema
útil per a la creació dels equips necessaris per portar endavant
les tasques de govern, però si aquest argument no és suficient
per votar en contra de l’esmena, queda el més important i és que
a través de la Llei de funció pública, en tràmit en aquest
moment, és on s’ha de modificar aquesta qüestió si és que no
sembla convenient.

I després em centraré en el segon bloc que constitueixen les
esmenes 5152 i 5153 que creen una nova disposició addicional
i una nova disposició derogatòria, a la qual ja anuncio que
presentaré vot particular segons com vagin les votacions. Són
dues esmenes que també tenen la mateixa finalitat i és
excepcionar el professorat de la concertada del retall de
retribucions d’un 5% que afecta tots els treballadors de
l’ensenyament públic i concertat. La inclusió del professorat de
la concertada deriva de dues qüestions, la principal és el Reial
Decret 82020, de mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic. No fa falta dir-ho, però sembla que si totes les
administracions i qui treballa hem vist retallats els nostres sous
per contribuir a una cosa encara més indispensable que és reduir
aquest dèficit públic, el professorat de la concertada en ser
retribuït amb diners públics, diners que paga tothom, ha d’estar
sotmès a les mateixes condicions excepcionals que afecten el
professorat de la pública. Fer-ho d’altra manera és carregar el
pes en una sola part, de qui dóna servei sota el paraigües públic
de l’ensenyament. Són inoportunes així les dues esmenes perquè
és del tot inconvenient voler aprofitar la Llei del bon govern i de
la bona administració per tractar una matèria que no hi té res a
veure. I és encara més inconvenient voler posar tota la càrrega
de la reducció de la despesa sobre el professorat de la pública,
que ja té sobre les seves esquenes una major càrrega de nombre
d’alumnes i de diversitat, per citar solament dos aspectes
fonamentals.

I en relació amb les esmenes del PP vull comentar també
molt breument perquè no em vull passar del temps, que la Llei
de la bon administració i del bon govern es basa en una sèrie de
principis bàsics; els més importants són: el compromís amb la
ciutadania, la orientació a objectius i resultats, o sigui el que
diem eficiència i eficàcia per dir-ho clar i palès, la
transparència, la qualitat, la integritat, l’accés i la proximitat; i
dic els més importants. I l’única justificació per la que
rebutjarem totes les esmenes del PP és perquè totes elles
s’oposen a aquests principis. Jo no pararé ara a dir-les una per
una, tindré temps en el ple de donar totes les explicacions i de
justificar-ho. Només em vull centrar en les esmenes que al meu
parer i al parer d’aquest grup parlamentari, atempten
directament contra el principi de la integritat. 

Aquesta llei naturalment vol dignificar la vida política
integrant un codi ètic, que està recollit en part a d’altres lleis,
però que en una sola no hi és enlloc. I el Partit Popular vol
eliminar amb les seves esmenes 5453, 5454, 5455 i 5456, tres
apartats, eliminar-los directament, que diuen més o menys això.
Aquestes persones o sigui les que fan l’exercici de la política,
han de vetllar per l’interès general, evitant els conflictes
d’interessos; eliminat. Aquestes persones han de fer que les
activitats públiques rellevants han de ser transparents i
accessibles per a la ciutadania, amb les úniques excepcions que
preveu la llei; també eliminat, principi bàsic d’integritat. I
després diuen, aquestes persones han d’administrar els recursos
públics amb austeritat i evitar actuacions que puguin
menyscabar la dignitat amb la qual s’ha d’exercir el càrrec
públic. I el Partit Popular vol eliminar-ho. Naturalment nosaltres
ho rebutjarem.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Té la paraula la Sra. Soler per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No pretenc donar lliçons a ningú,
cadascú que agafi el que vulgui. Si entenen que la meva
intervenció és una lliçó, estic... em puja la moral i tot. Per tant,
n’estic contenta.

Passam a fixar posició de la resta d’esmenes dels altres
partits. Miri, ho he demanat i ara ho deman així al Grup
Parlamentari Mixt, a veure si ens permet fer votació separada,
votaríem per un costat l’esmena 5356 i la 5191, i després la
votació de la 5152 i la 5153, que van en el mateix sentit.

La 5356, que és de l’article 26, ho he manifestat abans,
votaríem en contra perquè tenim la mateixa esmena, la 5442, i
entenem que és molt més aclaridora que no la que ha presentat
el Grup Parlamentari Mixt. La 5191, que és crear una nova
disposició addicional, és efectivament del que hem parlat ja en
altres articles. El que no té sentit de cap de les maneres, però ja
ho explicaré al ple del Parlament, és que siguem tan
incongruents dins la mateixa llei. Com és possible que la
portaveu del PSOE estigui d’acord a modificar la Llei
d’incompatibilitats via Llei del bon govern i després en aquesta
esmena, que no és nostra, és del Grup Parlamentari Mixt, que és
modificar el tema dels caps de servei, és una modificació de la
Llei de funció pública, no hi estigui d’acord. És incongruent. 

Nosaltres no, nosaltres no estam d’acord ni que es modifiqui
la Llei d’incompatibilitats via Llei del bon govern, ni que es
modifiqui la Llei de funció pública perquè està en tràmit, ja li
ho hem dit. Ara, el que no té sentit és que una cosa sí i una altra
cosa, no. Per tant, en aquestes dues votaríem en contra. 

Ens abstendrem, cosa que tampoc no ho entendrem, però no
ens ho han d’explicar a nosaltres, per tant, no deman
explicacions, Sr. Riudavets, no deman explicacions a ningú,
vostè ja s’entendrà amb els ciutadans, nosaltres li ho hem
demanat perquè no ho entenem, però formam part de la societat
per poder-ho entendre.

La 5152 i la 5153, el Partit Popular està d’acord amb el seu
contingut, està d’acord i ho hem defensat i hem defensat que els
professors de la concertada ja estan en prou desavantatge
enfront als professors de la pública i ho hem defensat. La
setmana passada en una proposició no de llei d’aquesta mateixa
cambra parlamentària el Partit Popular li va donar suport i
donaríem suport ben igual al contingut d’aquestes dues esmenes
si no fos que van dins una llei del bon govern. 

La gran pregunta: quin sentit té tramitar una llei del bon
govern amb els cinc principis que ens ha dit la Sra. Alberdi que
no veim de cap de les maneres, ni transparència, ni integritat ni
efectivitat, cap ni una..., introduir aquestes esmenes dins aquesta
llei? Per tant, quedi clar que el posicionament del Partit Popular
és sí al contingut de la llei, però que no entenem com poden
anar lligades dins aquesta llei. Per tant, d’aquí la votació
separada si se’ns permet.

De l’esmena del Partit Socialista, la 5337 a l’article 57, ja li
ho hem dit i li ho tornam repetir a la Sra. Alberdi, li votarem en
contra perquè el que diu la llei actualment, el que diu l’article
està més bé que el que pretén la seva esmena, Sra. Alberdi. 

La llei diu que han de ser abans els informes (...) de gènere
i vostè ho volen modificar via la seva esmenta, cosa que no té
sentit. Per tant, no puc entendre com debatem un tema quan hi
ha un posicionament, ahir mateix, en això sí que estic d’acord
amb el Sr. Riudavets, d’aquesta cambra parlamentària i tots
lluitam per la igualtat de l’home i la dona. El que diu l’article és
millor que el diu la seva esmena. 

Tampoc no entendré, la seguim mantenint, però... respect
evidentment, no queda més remei, l’esmena que presenta el
Partit Popular en què es llevi aquest doble llenguatge masclista.
No ho entenc, vostès ho volen així, per tant és així.

Per tant, votaríem també en contra d’aquesta esmena del
Grup Parlamentari Socialista i com que no hi ha més esmenes,
aquest és el meu torn de fixació de posicions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Crec que hi ha posicions
expressades, per tant procediríem a iniciar el procés de votació.
S’ha demanat..., bé, si vol tenir la paraula, però abans proposaré
la votació separada, crec que en principi és l’única votació
separada que s’ha demanat, per tant, es farà així, en dos blocs.
Un seria l’esmena 5356 i 5191 del Grup Parlamentari Mixt...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, perdoni, podria ser en tres blocs?
5356, 5191 i després, 5152 i 5153?

EL SR. PRESIDENT:

Separar la 5356 de la 5191?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ

Exacte. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ho farem així. 
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Llavors passam a votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, la 5356.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 8 vots en contra.

(Remor de veus)

8 vots a favor i 9, en contra.

(S'escolta una veu de fons que diu: no, no, 8 a 8; i una altre
que diu: hi ha empat)

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la votació. Esmena 5356. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 8 vots en contra.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

M’informa la lletrada que en aquest cas s’aplica el vot
ponderat i per tant el resultat de la votació és favorable al no, al
rebuig de l’esmena. Per tant, queda rebutjada.

Procedim ara a la votació de l’esmena 5191.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Per tant...

EL SR. SECRETARI:

16 vots en contra; 1 vot a favor.

15 vots en contra i 1...

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. 

Ara passam a vota les esmenes 5152 i 5153.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 abstencions, 1 vot a favor, 7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada per tant l’esmena..., les dues, perdó.

Votam ara l’esmena del Grup Parlamentari Socialista RGE
núm. 5337.

Vots a favor?

Vots en contra?

Molt bé, no hi ha abstencions. Per tant...

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. 

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

8 i 8?

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la votació ja que hi ha hagut empat.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En aplicació de la mateixa doctrina que l’anterior vegada....,
vot ponderat, per tant, queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, el nostre grup
parlamentari voldria presentar vot particular al plenari a aquesta
acceptació d’aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo feia comptes demanar-los-ho després perquè el vot
particular s’ha de votar, el votarem després. El votarem en tot
cas es presentarà i es votarà després. 

LA SRA. SOLER I TORRES:

Perdonau. Sr. President, no estava expressat el vot
particular. No estava expressat.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, i tampoc no és el moment.

La qüestió és que posam a votació les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les 5430, 5433, 5438, 5439, 5440, 5441,
5442, 5423, 5424, 5447, 5448, 5449, 5450, 5453, 5454, 5455,
5456, 5457, 5458, 5461, 5467, 5468, 5469, 5470, 5472, 5473,
5426, 5474, 5475, 5476 i 5477.

Vots a favor?

LA SRA. SOLER I TORRES:

No, no, no, president, es veu que no m’ha escoltat quan he
intervingut. He dit que retirava dues esmenes perquè havien
decaigut ja els articles i he dit, en la meva intervenció, que
retirava la 5458 i la 5472 perquè eren dues esmenes que en
aquest moment ja no hi ha l’article perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, la 5458 i...

LA SRA. SOLER I TORRES:

La 5458, article 44, i la 5472, nova disposició transitòria
perquè no hi és.

EL SR. PRESIDENT:

Li agraesc molt la correcció. Moltes gràcies. Així, totes les
que he mencionat menys aquestes dues, la 5458 i la 5472.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

7 vots a favor, 9 vots en contra. Queden rebutjades les
esmenes del Partit Popular.

Els grups parlamentaris que vulguin presentar vot particular,
expressin-ho per favor.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, a una nova disposició addicional i a una nova disposició
derogatòria única que són unes esmenes que corresponen a les
5152 i 5153 del Grup Parlamentari Mixt, presentat pel Sr.
Melià. Presentam aquest vot particular perquè voldríem que
quedés el text original de la llei..., ah!, perdó, perdó.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un recés de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Començam després d’aquest recés. Començam per rectificar
allò que havíem dit que les esmenes 5356 i 5377 eren rebutjades
per aplicació del vot ponderat no és així, sinó que són rebutjades
per aplicació de l’apartat primer de l’article 90 del Reglament.

Aclarida aquesta qüestió, passaríem a la votació dels articles
i de les disposicions als quals es mantenen esmenes, atès que no
s’ha presentat cap vot particular que vulgui presentar cap grup.
És així?, no hi ha vots particulars, per tant, passam a la votació
dels articles i a les disposicions on es mantenen esmenes,
articles 4, 7, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 37, 38, 39, 43, 53, 57, 62, 65,
66, disposició derogatòria única, disposició final segona,
disposició final tercera i disposició final sisena. Sí, Sra.
Alberdi?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Voldria la votació separada de l’article 57.

EL SR. PRESIDENT:

De l’article 57? Doncs, es voten tots els articles esmentats
menys el 57 o millor dit votam l’article 57 i després votarem els
altres. Votam l’article 57. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 vots en contra, 1abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam la resta d’articles.

(Remor de veus)

Això és el que hem fet.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 vots en contra i 1 abstenció.

(S'escolta una veu de fons que diu: no és veritat, 7, 7 i 1)

Com que 7, 7 i 1? Nosaltres som 8.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, un moment, que jo sàpiga el Grup Socialista i el
BLOC hem votat en contra de l’article. Doncs, 8 vots en contra,
i això ha dit.

(Remor de veus)

Disculpin un moment, el Grup Socialista, està segur que ha
votat com volia votar?

(Rialles)

Bé, ara què feim? Ara on som? Ara ja estic perdut jo. És que
ja no sé què votam. Bé, l’article 7 ha estat eliminat en aquests
moments, ara acabam la votació aquesta, si vol presentar un vot
particular que el presenti al final. D’acord? Deixem-ho així. 

Votam la resta d’articles als quals es mantenen esmenes.
D’acord? 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 7 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a votar els articles i les disposicions als
quals no es mantenen esmenes i que són: títol del projecte, títol
preliminar, títol I, capítol I, seccions primera, segona i tercera,
capítol II, capítol III, seccions primera, segona, tercera, quarta,
cinquena i sisena, títol II, capítol I, seccions primera i segona,
capítol II, seccions primera, segona i tercera, títol tercer, articles
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63 i 64; disposicions
addicionals primera, segona, tercera i quarta; disposicions

transitòries primera i segona; disposicions finals primera,
quarta, cinquena i sisena, i l’exposició de motius. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Assentiment. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Vots particulars que es vulguin presentar?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

El Grup Parlamentari Socialista vol presentar un vot
particular a l’article 57 per tal que es pugui defensar després
l’afegitó que li pertoca.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, s’ha de votar? S’ha de posar a votació? 

Posam a votació el vot particular de l’article 57.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Perdonau, vull demanar a la lletrada a veure si es pot
permetre que presenti aquest vot particular?

LA SRA. LLETRADA:

Sí es pot permetre.

LA SRA. SOLER I TORRES:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Resolt el tema de la presentació, entenem que s’ha presentat
un vot particular a l’article 57. Passam a votació segons ens
recomana la lletrada.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Una pregunta, els que han votat en contra de l’article són
ells, i ells poden presentar un vot particular, ells que han votat
en contra de l’article? S’han equivocat? Doncs s’han
equivocat...

EL SR. PRESIDENT:

S’han equivocat ..., Sra. Soler, permeti’m un moment. Hi ha
un grup que s’ha equivocat i hi ha un mecanisme parlamentari
que permet que rectifiqui. Això és el que es fa.
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LA SRA. SOLER I TORRES:

Deman que em digui...

EL SR. PRESIDENT:

Això els pot passar demà a vostès.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Per favor, Sr. President. Abans de passar a votació, i en cas
d’equivocar-se els del PP que segurament ens equivocaríem,
deman que em digui quin és l’article del Reglament que permet
que un grup parlamentari que ha votat en contra de l’article, en
contra, ara ells, han votat en contra de l’article, doncs expliquin-
me com es pot fer.

(Remor de veus)

El que no puc entendre és que ells que han votat en contra de
l’article, ells, ells, que no el volen perquè hi han votat en contra,
ara facin un vot particular per mantenir-lo. És una contradicció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Soler, jo crec que ja li hem explicat què ha passat, ara
si vostè no ho vol entendre, jo no hi puc fer més.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Una qüestió d’ordre. Jo crec que per començar els diputats
haurien d’acostumar-se a demanar qüestions d’ordre per agafar
la paraula al president i no posar-se a parlar demanant
explicacions sense complir el Reglament i demanant
explicacions precisament sobre el Reglament. En tot cas, s’ha
fet una pregunta a la lletrada, que la lletrada contesti i que
després no es qüestioni el que demana el meu grup, el que diu
el lletrat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El president demana a la lletrada, es pot procedir a
la votació del vot particular que ha pretès presentar el Grup
Socialista?

LA SRA. LLETRADA:

En el Reglament només hi ha una menció sobre els vots
particulars, que és a l’article 120, que diu: “Els grups
parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat al president de la
cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes

que, havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats
al dictamen, pretenguin de defensar en el Ple”. 

El fet que es presenti un vot particular ..., som en un procés
legislatiu on hi ha tres lectures: una lectura en ponència, una
lectura en comissió i una lectura en plenari. Si això no es
permetés es permetrien absurds jurídics que de vegades per
determinades equivocacions s’aprovassin lleis sense contingut.
Ha quedat un article sense contingut resultat d’una votació, el
grup que se n’ha adonat -el problema hagués estat que no se
n’haguessin adonat-, el grup que se n’ha adonat demana vot
particular a aquest article perquè reneixi la versió original. Això
és acceptable, no passa sovint, a mi no m’ha passat mai aquesta
circumstància, però segurament ha passat altres vegades i té el
seu sentit que això pot passar a qualsevol grup parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Lletrada.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Una qüestió d’ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pot invocar l’article del Reglament pel qual vol posar la
qüestió d’ordre.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, el Reglament que acaba de llegir la lletrada, i si  vol li dic
el número que és el 120. Ha llegit textualment que els vots
particulars s’han de presentar dins el termini de quaranta-vuit
hores i dirigits a la Presidència del Parlament. Per tant,
m’agradaria saber per quin motiu se’ns demana que es manifesti
dins la comissió i que a més s’hagi de votar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin. Sra. Lletrada, per favor.

LA SRA. LLETRADA:

És que si es veu el 120 in fine que diu “... que, havent estat
defensats i votats en comissió ...”. Precisament el problema és
aquest, si a mi m’han repetit per activa i per passiva, han d’estar
defensats i votats en comissió i després hi ha l’escrit de
manteniment del vot particular amb aquest escrit adreçat a les
quaranta-vuit hores.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per l’aclariment. Passam a votar el vot
particular a l’article 57. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 7 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en conseqüència queda dictaminat el Projecte de
llei 4255, de bona administració i de bon govern de les Illes
Balears.

Així mateix es recorda als grups que, segons l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Honorable
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 de defensar en
el Ple.

Moltes gràcies.

II. Elaboració del dictamen de la proposta de delegació
de competències al Consell Insular de Menorca, de les
facultats que, com a administració gestora, exerceix ara
l'Administració de la CAIB en relació amb el Museu de
Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó,
institucions de titularitat estatal (escrit RGE núm. 8/11).

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix a dictaminar la proposta de delegació de
competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
que, com a administració gestora, exerceix l’Administració de
la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
pública i l’Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de
titularitat estatal.

Les esmenes que s’hi mantenen, totes del Grup Parlamentari
Popular, són les següents: les esmenes 733 i 735 a l’article 9;
l’esmena 745 és l’addició d’una nova disposició transitòria, i
l’esmena 744 als quadres annexos. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gornés, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Després del debat que va tenir lloc a
ponència, debat en el qual es varen incorporar un gran nombre
de les esmenes que havia presentat el Partit Popular, es varen
incorporar en forma de transacció o bé directament, així com
també d’altres del Partit Socialista que també s’havien
presentat, entenem que el text del projecte de llei s’ha enriquit
a bastament, tot i que entenem nosaltres que hi ha alguns
afegitons, alguns articles que podrien tenir un millor redactat,
però en principi no entrarem avui a valorar, a fer aquesta
valoració global sobre el significat i la repercussió que pot tenir
la transferència d’aquests centres, el Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric al Consell Insular de

Menorca; i deixarem, com dic, aquest debat polític més de fons
de cara al plenari. 

Vull anunciar que retiram l’esmena 773. 

Quant a l’esmena 735, fa referència a la qüestió de les
gratificacions o les compensacions que, al nostre entendre, no
quedava prou clar quant a aquells treballs fora de l’horari
habitual que hagués de fer el personal adscrit a aquestes
competències, qui havia d’assumir la despesa, si el consell
insular o si el Govern de les Illes Balears. Com que el capítol 1,
el capítol de personal, no es transfereix nosaltres entenem que
no ha de ser el Consell Insular de Menorca qui carregui amb
aquesta càrrega i de qualque manera proposàvem que fos el
consell insular qui de forma raonada i justificada plantegés al
Govern de les Illes Balears el pagament o la compensació, m’és
igual, d’aquestes hores extres que pogués fer el personal de la
CAIB.

La portaveu del PSOE aquests dies ens ha fet arribar un text
que nosaltres entenem que de qualque manera recull aquesta
intenció, aquest objectiu, i en tot cas com el text és seu
deixarem que la portaveu faci lectura del seu contingut i, en tot
cas, l’esmena 735 seria, no és la 735?, bé, l’esmena que fa
referència a aquest concepte seria acceptada o transaccionada
d’alguna manera. M’he equivocat d’esmena?

(Remor de veus)

Bé, doncs, ho puc presentar jo, eh? Si em passa el text que
vostè em va enviar. És que me’l va remetre la portaveu. El text
de l’esmena quedaria d’aquesta manera: “L’Administració de la
comunitat autònoma compensarà el personal afectat, d’acord
amb el conveni marc del personal d’aquesta administració, els
serveis extraordinaris proposats i justificats pel Consell Insular
de Menorca que prèviament s’hagin acordat entre ambdues
administracions”. Sí, li donaré a la lletrada just hagi acabat
aquesta comissió.

Respecte de l’esmena 745, un segon que la pugui recuperar,
l’esmena 745 deia textualment o feia referència a la vigència de
la delegació mentre no es faci efectiva la transferència de la
gestió del Museu de Menorca, de la Biblioteca i de l’Arxiu
Històric de Maó, a partir de l’aprovació de la qual quedarà
derogada aquesta llei expressament en tots els seus termes. Es
comentava en el debat de ponència que una de les maneres
lògiques de presentar aquest text també seria que una vegada es
procedís a l’efectiva transferència d’aquests centres, que en tot
cas la llei o l’instrument jurídic que s’elaborés hauria de derogar
la llei anterior i no a l’inrevés. M’he informat també sobre els
mecanismes que es poden articular per tal de preveure aquestes
qüestions i hi ha legislació vigent on aquesta prevenció és
efectiva. És a dir, no és una figura estranya des del punt de vista
de l’ordenament jurídic aquest tipus de disposició futur. Entenc
jo que no és incorrecte. Fetes les consultes amb la lletrada
entenc que pot suposar una certa confusió a l’hora d’interpretar
aquesta llei, i el nostre grup estaria dispost a retirar-la sempre
amb el benentès i amb la convicció que quan aquesta
transferència fos més estable, de qualque manera, de cara a un
futur doncs que es derogaria aquesta delegació de competències.
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Per tant, Sra. Lletrada, retiraria, o Sr. President, retiraria
l’esmena 745. Mantenim l’esmena 744, nosaltres sempre hem
defensat doncs que aquesta delegació hauria de comptar amb la
suficient capacitat econòmica i sobretot de personal per tal que
les feines que s’encomanen o que dirigirà, millor dit, el consell
insular es puguin dur a terme amb els mitjans necessaris, amb
la previsió econòmica necessària. L’esmena, és cert, és molt
genèrica perquè afecta tots els quadres pressupostaris i els
quadres de personal. Per tant, fetes també les consultes prèvies
amb els altres portaveus, el nostre grup plantejaria una esmena
in voce al contingut d’aquesta esmena 744 transformant-la en
una disposició addicional. És a dir, la proposta és transformar
l’esmena 744 en una disposició addicional que digués: “la
comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet, en la
mesura del possible, a dotar pressupostàriament les places
creades als centres de referència en els pròxims exercicis
pressupostaris”. Això seria l’esmena, d’alguna manera deixam
oberta... Sí: “La comunitat autònoma de les Illes Balears es
compromet en la mesura que sigui possible a dotar
pressupostàriament les places creades... ens els pròxims
exercicis pressupostaris”, això seria... perdó? Bé, sí..., o
l’Administració de la comunitat autònoma, m’és igual.

“L’Administració de la comunitat autònoma es compromet
en la mesura que sigui possible a dotar pressupostàriament les
places creades als diferents centres -és a dir, al museu, a la
biblioteca i a l’arxiu- en els pròxims exercicis pressupostaris”.
Faré arribar també el text definitiu al president i la lletrada.
Amb la qual cosa, d’alguna manera -com deia abans- es deixa
obert a la possibilitat que efectivament en un futur més
immediat que llunyà es dotin del personal adequat per a la
correcta gestió d’aquests centres.

Mantindríem d’alguna manera, així i tot, com que és una
mesura provisional..., anuncio que, malgrat que votarem a favor
de tots els articles, mantindrem l’abstenció als annexes 2 i 3 que
fan referència específicament a la dotació de personal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Iniciam torns a favor i en contra. Grup
Parlamentari Mixt, no vol intervenir. Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, per un temps de deu minuts, Sr.
Riudavets, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
seré molt breu, només vull referir-me... que estam d’acord en la
transacció, que en realitat el que hem fet és a l’esmena 735 i
també a la referida a la modificació in voce que ha fet a
l’esmena 744/2011, totes del Grup Popular, per tant, el nostre
grup no hi té cap problema.

Així mateix vull anunciar que volem que es debatin i es
votin dos vots particulars per mantenir a plenari, respecte a
l’esmena... a la supressió de l’article 9.7, que va ser incorporat
a... va ser suprimit al debat a ponència i un segon vot particular
a l’esmena 743/2011, de modificació, que va ser incorporada
també al debat en ponència. Sí, és una disposició...del Partit
Popular, ara exactament no record... 

(Remor de veus)

...no record exactament, ho miraré. Disposició final única,
exacte. Volíem mantenir els textos originals del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades, arribam ja al final de la tramitació d’una llei
el contingut de la qual és dotar al Consell Insular de Menorca de
la possibilitat d’intervenir en la gestió del Museu de Menorca,
la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó que ha estat
llargament reivindicat tant des d’aquesta cambra com des de les
institucions menorquines. 

Volem fer constar que tots els grups polítics coincidim en
aquesta necessitat i d’aquí el consens que s’ha produït al treball
de la ponència. Podem discrepar en qüestions concretes de com
s’ha de dur a terme, però estam d’acord en el fons i
pràcticament en tot allò que fa referència a la forma. És per
aquesta circumstància que s’han presentat únicament 25
esmenes, 8 del Grup Parlamentari Socialista i 17 del Grup
Parlamentari Popular, totes les esmenes es varen fer amb ànim
constructiu i per millorar la llei.

Les esmenes del Grup Parlamentari Socialista es varen
aprovar totes al treball de la ponència perquè set eren de
correcció d’errors observats al text o als annexes i una era afegir
una disposició de motius que no tenia aquesta llei a causa de la
seva especial tramitació com una proposta de la Comissió
Interinsular de Transferències. 

De les 17 que va presentar el Grup Parlamentari Popular
arriben a aquesta comissió, n’han arribat quatre. Agraïm la
retirada de les esmenes 733 i 745 per part d’aquest grup i
acceptam la nova redacció que ha donat a la 735 i a la 744. Per
tant, nosaltres anunciarem amb aquesta nova redacció el nostre
vot favorable. 

Per altra banda, però, també a ponència varen ser aprovades
un parell d’esmenes del Grup Parlamentari Popular sense el
nostre consens, una va ser la 736 i l’altra la 743. A les dues, ja
a la ponència vàrem anunciar que faríem un vot particular en
comissió perquè trobam que és interessant donar més
oportunitats als grups per continuar el debat fins al darrer
moment per arribar a un acord. En cas contrari, idò ja votaríem
al plenari.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 57 / 9 de març del 2011 795

 

La 736, eliminava un punt de l’article 9..., 7, com m’ha dit
el portaveu del BLOC, concretament que deia que el consell
insular a càrrec seu podia adscriure l’exercici de les funcions i
els serveis objecte de la delegació, el personal funcionari, el
personal laboral propis d’aquesta institució insular; a nosaltres
ens semblava interessant no tancar aquesta porta a la
colAlaboració institucional, i la 743 que era la disposició
addicional única i que allargava el termini per fer efectiva
aquesta delegació des de l’1 d’abril al 31 de desembre, ens
semblava un període massa llarg d’interinitat en la presa de
decisions respecte a aquests centres culturals.

Per tant, anunciarem en el seu moment aquest vot particular,
tant a l’article 9 com a la disposició final única.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Entenc que hi ha hagut un treball
d’acord i consens, pel que s’ha vist. 

Corregeixi’m el portaveu del Partit Popular si ho dic
malament, però he entès o hem entès tots, crec jo, que l’esmena
733 i l’esmena 745 han estat retirades; que l’esmena 735 ha
estat transaccionada amb un text que vostè ha entregat a la
lletrada, i que l’esmena 744 vostè l’ha convertida en una
disposició addicional amb un text que ens ha llegit i que li
pregaré que la faci arribar a la lletrada perquè pugui concloure
la documentació. És així, no?

 Llavors, es passa a votar... perdó?

(Remor de veus)

Bé, si el Grup Parlamentari Mixt vol intervenir quant a les
esmenes que s’han produït i les seves transaccions ..., diu que
no.

És que no ho sé, aquí només hem de votar les transaccions,
no?..., o s’entenen aprovades per unanimitat les transaccions?
Es poden entendre aprovades per unanimitat?

(S'escolta de fons el Sr. Riudavets que diu: sí, sí, per
assentiment)

La transacció a l’esmena 735 i l’autotransacció a l’esmena
744, no? Molt bé. Sí?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Era simplement demanar un aclariment perquè si ara hem de
votar l’article 9 i la disposició addicional nosaltres...

LA SRA. LLETRADA:

En principi, si no hi ha inconvenient, es faran dues votacions
de tot l’articulat excepte  dels annexos 2 i 3, que és el que ha
comentat el Sr. Gornés, i després es votaran els vots particulars
que heu anunciat a l’article 9.7 i a la disposició final única. Per
tant, hi haurà tres votacions... o quatre.

EL SR. PRESIDENT:

Deixam per al final els vots particulars que es vulguin
presentar. Passam a la votació de l’article 9, els annexos 2 i 3...
perdó, Sra. Lletrada?

(Remor de veus)

Disculpin. Són els annexos 2 i 3 els que posam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap vot en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Ara passam a votar els articles i les disposicions on no es
mantenen esmenes, que són: denominació del títol de la
proposta; articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.... perdó, 8, 10... 9
també? 9, 10, 11, 12 i 13; disposicions addicionals primera,
segona, tercera i quarta; disposicions transitòries primera,
segona, tercera, quarta i cinquena; disposició final única, i
l’exposició de motius; hem d’afegir aquí els annexos també?, i
els annexos 1, 4 i 5. Estam d’acord.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Es prega ara que es concretin els vots particulars que s’han
anunciat, per favor. Té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

És un vot particular a la supressió de l’article 9.7, que va ser
aprovat en ponència per l’esmena 736/2011 del Partit Popular,
i un vot particular a la modificació de la disposició final única
a causa de l’aprovació de l’esmena 743/2011, també del Partit
Popular.

Demanam el manteniment del text inicial.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Nosaltres també en el mateix sentit que ha anunciat el
portaveu del BLOC.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Lletrada, podem posar a votació els vots particulars, un
a un, no?, o junts perquè entenem...? Molt bé.

 Es posen a votació aquests dos vots particulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en conseqüència queda dictaminada la Proposta de
delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les
facultats que com a administració gestora exerceix ara
l’Administració de la comunitat autònoma en relació amb el
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó, institucions culturals de titularitat estatal.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra i atesa l’aplicació de
procediment d’urgència, els grups parlamentaris dins les 24
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 vots en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar al Ple.

No havent-hi més assumptes a tractar...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Perdó, la votació dels vots particulars...?, o sigui els vots
particulars s’han rebutjat o s’han incorporat?, és que no m’ha
quedat clar.

LA SRA. LLETRADA:

Els vots particulars han..., ha estat a favor.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Segons el secretari són 9 vots a favor, 7 en contra i 0
abstencions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

9 vots a favor del vot particular.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Aquí demanaria..., perdó, Sr. President, per una qüestió
d’ordre per aclarir aquesta confusió. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo (...) presentat, sobretot en el debat de l’Estatut, molts de
vots particulars que són aprovats en comissió, normalment són
rebutjats i mantinguts a plenari. Aquesta vegada són aprovats en
comissió. Jo demanaria un aclariment, si aquesta aprovació
significa la incorporació al dictamen o no.

LA SRA. LLETRADA:

Jo, això, no ho sé, ho hauré de demanar, no m’hi he trobat
mai.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A veure, a veure... açò què vol dir?, que l’esmena del Grup
Popular continua vigent, idò?

(Remor de veus)

Jo no ho entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Un recés de dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors portaveus dels distints grups que duen les lleis i
amb el consentiment seu, suspenem la reunió fins demà a les
12.30.

Gràcies, demà dijous, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Es demanaria primer si hi ha substitucions?
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí Sr. President, Cristóbal Huguet substitueix la Sra.
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, Simó Gornés substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinàs substitueix Pere Rotger.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

President, Rosa Maria Alberdi substitueix el Sr. Tarrés.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I per part del Grup Mixt, Esperança Marí substitueix Josep
Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Bon dia, senyores i senyors diputats.
L’objecte d’aquesta reunió és reprendre les votacions que
tingueren lloc ahir dimecres 9 de març, per a l’elaboració del
dictamen de la proposta de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a
administració gestora, exerceix ara l’Administració de la CAIB
en relació amb el Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i
l’Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat
estatal.

En primer lloc hem de constatar que es formula consulta,
que és el darrer que va passar ahir, a conseqüència de la votació
dels vots particulars als articles 9.7 i a la disposició final única,
per tal d’esmenar les incorreccions comeses, tornarem a votar
des del moment en què es va suspendre la votació. En principi
es donen per bones les transaccions a les esmenes 735 a l’article
9 i 744 als annexos, perquè en quedi constància al Diari de
Sessions, llegiré les transaccions.

“Esmena RGE núm. 735, afegir un punt 4.bis a l’article 9
que digui: “l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears compensarà el personal afectat, d’acord amb el
conveni marc del personal d’aquesta administració, els serveis
extraordinaris proposats i justificats pel Consell Insular de
Menorca que prèviament s’hagi acordat entre ambdues
administracions”.

Esmena RGE núm. 744, afegir una nova disposició
addicional que digui: “l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears es compromet, en la mesura que
sigui possible a adoptar pressupostàriament les places creades
dels diferents centres objecte de transferència en els pròxims
exercicis pressupostaris”.

Els vots particulars a l’article 9.7 i a la disposició final única
s’aprovaren per 9 vots a favor i 7 en contra. L’aprovació
d’aquests vots particulars crea l’efecte de fer renéixer l’esmena
que es mantenia a l’article 9.7, que és la RGE núm. 736.

Per tant, el primer que hem de fer és votar l’esmena RGE
núm. 735 a l’article 9.7 i l’esmena RGE núm. 743 a la
disposició final única. Estam d’acord? Si hi ha algun portaveu
que manifesti alguna cosa contrària al que jo dic, li donaré la
paraula. Però en principi crec que anam bé.

Per tant, votació de l’esmena RGE núm. 736 a l’article 9.7
i de l’esmena RGE núm. 743 a la disposició final única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, s’han modificat les
votacions que s’havien produït a l’articulat amb la qual cosa
s’han de tornar reproduir. 

Ara correspon la votació separada dels articles als quals es
mantenen esmenes, que és l’article 9 i la disposició final única.
Estam d’acord?

Ara votarem els articles que tenen esmenes, l’article 9 i la
disposició final única. D’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Ara votarem els annexos 2 i 3.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per tant, passam a votació la resta de
l’articulat allà on no es mantenen esmenes: denominació del
títol de la proposta, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13;
disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta;
disposicions transitòries primera, segona, tercera, quarta i
cinquena; annexos 1, 4 i 5; i l’exposició de motius.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminada la proposta de
delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les
facultats que, com a administració gestora, exerceix ara
l’Administració de la CAIB en relació amb el Museu de
Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó,
institucions culturals de titularitat estatal.

Així mateix, es recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris dins les 24
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
defensat i votats en comissió i no incorporats al dictamen
pretenguin defensar en el ple.

Abans d’acabar la comissió que correspondrà, vull donar la
paraula a la lletrada perquè farà als senyors diputats dues
observacions respecte del transcurs de la primera part de la
comissió d’ahir. Té la paraula la Sra. Lletrada.

LA SRA. LLETRADA:

Voldria fer dos comentaris respecte de com es va
desenvolupar la votació de la Llei de bona administració i bon
govern, una vegada repassat el que va passar ahir, vull fer
constar dos aspectes.

Per una banda , les esmenes RGE núm. 5356 a l’article 26
i RGE núm. 5337 a l’article 57 s’entenien rebutjades en
aplicació de l’article 90.2 del Reglament i no del 90.1, en virtut
del qual no hi ha empat quan, segons el Reglament, la igualtat
en vots, essent idèntic el sentit en què haguessin votat tots els
membres de la comissió pertanyents a un mateix grup
parlamentari, pogués dirimir-se ponderant-se el nombre de vots
amb què compti cada un en el ple. I per altra banda el fet que

s’aplicàs el 90.1 i 90.2 no tenia cap transcendència amb el
dictamen que ha sortit. Per tant, no cal tocar-hi res. És a dir, el
resultat és el mateix, el que passa és que la justificació jurídica
és diferent.

Per altra banda l’aprovació del vot particular de l’article 57
suposa que es retorna al text original del projecte de llei i
reneixen totes les esmenes al projecte de llei en aquest article,
que són: l’esmena RGE núm. 5145/10 de supressió del Grup
Parlamentari Mixt, l’esmena RGE núm. 5187/10 d’addició del
Grup Parlamentari Mixt, l’esmena RGE núm. 5328/10 d’addició
del Grup Parlamentari Socialista, la 5337/10 de modificació del
Grup Parlamentari Socialista i l’esmena 5463/10 de modificació
del Grup Parlamentari Popular. Vos ho comunic a efectes del
seu manteniment, si escau, per al plenari.

Per part meva jo no he d’afegir res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, amb açò... Sí?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdó, lletrada, no sé si hem de dir ara que mantenim les
esmenes o no. 

(Remor de veus)

Molt bé, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Així, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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