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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, David Martínez substitueix Marta Maicas.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí a Patrícia Font.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Jaume Font.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

El Sr. Pericay substitueix la Sra. Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5950/16, de creació de l’Oficina de lluita contra la
corrupció de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el projecte
de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l’Oficina de lluita
contra la corrupció de les Illes Balears. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9394,
9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400 i 9402/16 i per posicionar-
se respecte de les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Al nostre grup parlamentari ens sap greu, però pensam que
difícilment es podrà parlar d’una llei amb consens, amb un
elevat consens, ja que no estam d’acord en un element nuclear
que els partits que donen suport a la majoria no volen acceptar,
i aquest element és molt simple, és la figura del director, al
final el director és la garantia que l’Oficina de lluita contra la
corrupció actuï amb objectivitat, amb neutralitat, en defensa
dels interessos generals. I l’instrument perquè això sigui així,
és que hi hagi un consens al voltant de l’elecció d’aquest
director i, per tant, que la seva elecció es faci a través d’una
majoria qualificada.

Quan es rebaixa aquest requisit de la majoria qualificada,
s’entra en un terreny perillós, com a mínim perillós, perquè pot

provocar que aquest director es converteixi més en un
instrument partidista d’atac al rival polític, que realment pel
que ha de servir. Però bé, nosaltres volem mantenir les nostres
esmenes en el sentit que sigui absolutament imprescindible
aquesta majoria qualificada, tant per a la seva elecció, com per
al seu cessament. I si no s’accepten, evidentment entendrem
que un element nuclear, bàsic de la llei, no té el consens dels
grups parlamentaris i, per tant, que sempre hi haurà aquest risc
que hi hagi una utilització partidista, un nomenament partidista
d’aquest director, que ja dic, al final és la figura cabdal, sobre
el qual girarà l’oficina que cream a través d’aquesta llei.

Entenem que si realment es creu en el consens, si realment
es creu en el diàleg, el que s’ha de fer és obligar-se i la manera
d’obligar-se perquè hi hagi consens, que hi hagi diàleg, que hi
hagi negociació i que hi hagi entesa, és l’establiment clar, nítid,
sense matisos, d’una majoria qualificada. La resta són vuits i
nous i cartes que no lliguen. Aquestes són les dues esmenes que
hem pensat que afecten un element nuclear, com he dit, i que
no es pot parlar de consens si això no s’aconsegueix que
s’aprovi d’aquesta manera, amb majoria qualificada que
pensam que és el requisit adient.

Després tenim altres esmenes, una esmena en relació al
mandat del director. Entenem que el mandat del director ha de
ser més llarg que els 4 anys. Hauria de ser, nosaltres hem posat
6 anys, perquè entenem que hem d’evitar que coincideixi amb
legislatures polítiques. I la manera que no coincideixi és
precisament allargar aquest mandat. I també entenem que no hi
ha d’haver aquesta limitació de què no pugui ser reelegit el
director; si tenim un bon director, si tenim un director que ha
sortit per consens, si tenim un director que fa una gran tasca,
quin sentit té que no pugui repetir en aquesta funció? Nosaltres
no li veim sentit a aquesta limitació i, per tant, la volem
eliminar.

Després tenim unes esmenes, la 9397, que és una esmena
molt de matís, en relació a quan cessa el director adjunt i
entenem que ha de cessar quan pren possessió el nou director,
després el nou director ja nomenarà o no el seu adjunt, si així
ho considera corresponent.

Després tenim tres esmenes a l’article 25, que és l’article
relatiu al contingut de la declaració patrimonial. Entenem que
hi ha un excés, que al final provocarà un mal funcionament de
l’oficina, perquè aquí s’exigeix una documentació que al final
potser fins i tot impracticable, això si no xoca contra la
protecció de dades de la parella o del fill. Perquè clar, aquí es
demana que es declari l’objecte social no només de les societats
participades pel càrrec públic, la qual cosa podria tenir un cert
sentit, però és que després es demana l’objecte social de les
societats participades per la parella i pels fills dependents. Clar,
aleshores això ja entra a una informació que no sabem fins a
quin punt hi ha possibilitats d’exigència jurídica d’aquesta
informació per part d’aquesta oficina, a unes persones que no
són càrrecs públics.

I després la previsió que es declarin les activitats
professionals relatives a persones que hagin contractat o rebut
subvencions, si tens una activitat professional..., això ja ens
pareix absolutament impracticable. Perquè clar, si tu ets un
advocat i dus un tema, qualsevol tema, una multa de trànsit
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d’un senyor que ve un dia i li dus la multa de trànsit, resulta que
tu has de declarar totes les subvencions, o tots els contractes
públics que hagi fet aquest senyor, el qual tu no has assessorat,
però, com que ha estat client teu per la multa de trànsit,
informació que, d’altra banda, tu no tendràs com a misser,
perquè només tendràs la informació de la multa de trànsit, que
és l’únic cas que li has dut. Però clar, aquí la llei fa una previsió
tan absolutament general, que crearà molts problemes pràctics.
I pensam que aquí hi ha un excés que s’hauria de matisar,
sobretot per al bon funcionament de l’oficina, perquè, si no, no
funcionarà.

I finalment tenim una esmena, la 9402, que és una esmena
que afegeix una disposició addicional a la Llei de la bona
administració i bon govern, que pretén garantir el funcionament
amb transparència i que hi hagi el màxim d’informació pública
per part de les institucions de les Illes Balears. Sorprenentment,
aquesta esmena ha estat rebutjada per la majoria, ells que
parlen tant i donen tantes lliçons de transparència i informació,
resulta que quan afecta les administracions que ells governen,
no en volen saber res d’aquesta transparència i d’aquesta
informació. Als càrrecs públics totes les exigències, però a les
institucions i al funcionament de les institucions i a la gestió
d’aquestes institucions, molt poca informació. Això és el
resultat de la feina en ponència.

En relació a les esmenes dels altres grups, nosaltres ens
volem centrar en l’esmena relativa al règim sancionador.
Entenem que les quanties, ho vàrem dir en ponència, són
absolutament excessives. Pensam que s’haurien de rebaixar,
proposam una transacció de rebaixa, que les greus passin de
1.000 a 6.000 i que les molt greus passin de 6.001 a 50.000.
Entenem que això estaria més equilibrat i que estaria més
d’acord amb el principi de proporcionalitat, perquè si no ens
pareixen absolutament excessives, en relació també a altres
previsions d’altres lleis autonòmiques que hem pogut veure.

La resta d’esmenes les votarem en el sentit que vàrem
anunciar en ponència. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. El Grup Parlamentari Mixt manté
les esmenes següents: Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, les RGE núm. 9445, 9447 i 9448/16. El Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, les RGE núm. 9455, 9456, 9459,
9460, 9464, 9467, 9468, 9469, 9470 i 9471/16.

Per a la seva defensa i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
al llarg de la ponència, com és públic i notori, nosaltres havíem
presentat una quantitat considerable d’esmenes; algunes
realment s’han incorporat al text, cosa que, en fi, estam
contents, a través de transaccions o de manera neta. D’altres, en
canvi, diguem que han quedat vives, i entre les que han quedat

vives n’hi ha unes que, per raons sobretot operatives que no té
massa sentit mantenir, retiraré ara mateix.

Per tant, si en volen prendre nota, retiram la 9464, que
afecta el director adjunt, entre altres coses perquè vàrem
canviar durant la ponència, com recordaran, de punt de vista
respecte d’aquesta figura; per tant no té cap sentit mantenir-la,
en aquest cas a l’article 10, la 9464 a l’article 10.

Retiram també la 9471, que té a veure amb una proposta de
reestructuració dels articles 14, 15 i 16, que en ser rebutjada,
com que era una esmena purament de moviment, tampoc no té
sentit mantenir-la.

I també retiram les esmenes 9459, perquè això ja està
comprès a l’article 14.2; i la 9460, que té a veure amb el perfil
del director i que també en el curs de la ponència d’alguna
manera vàrem veure que no tenia sentit de mantenir.

Les que mantenim, que són la 9467, fins i tot amb la que
afecta l’article 5.7.c), crec recordar, o 7.d), que de fet era una
per a la qual ja havíem proposat una transacció que així mateix
va ser rebutjada, i que sobretot el que pretenia era ampliar el
camp d’investigació. També mantenim la 9468, la 9169 i la
9470, que totes tres tenen per objectiu protegir els denunciants,
ja sigui per la via directa de la protecció física, ja sigui a través
del principi d’anonimat, i que ha havíem també defensat al llarg
de la ponència. Creim que és bo que aquests aspectes..., no dic
jo que no estiguin ja en el text, però amb les esmenes nostres i
amb la nova redacció creim que realment anam un poc més
enllà del que de manera molt genèrica diu el text, i que per tant
val la pena d’incorporar a la llei. També la darrera de les tres
introdueix la constància d’inici del procediment, que és una
cosa que tampoc no estava, al nostre entendre, prou recollida
a l’articulat.

La 9455, que també mantenim, té a veure amb la
presumpció de veracitat; creim que és bo que prèviament
aquesta presumpció de veracitat, prèviament a les actuacions,
estigui també, diguem..., formi part del procediment de les
actuacions. I mantenim també la 15 bis, que justifica la no
tramitació del text.

Respecte de les altres esmenes ens mourem en el mateix
sentit que ens hem mogut al llarg de la ponència, és a dir, en el
mateix sentit de vot. I respecte de la nova, diguem a aquesta
que hem presentat nosaltres, una sèrie de propostes que després
esper que puguem debatre un poc entre nosaltres, per preveure
fins a quin punt podem incorporar, encara que sigui in voce en
aquesta esmena aquests..., ara no record el nombre, bé, la que
té a veure amb el règim sancionador i tot això, que puguem
efectivament aquí mateix doncs incorporar algunes de les
propostes que hem fet.

Respecte del que deia fa un moment el Sr. Melià,
simplement el que..., per exemple, després ja hi entrarem més,
però respecte de les quanties nosaltres el que manifestam és que
realment el que no hi ha respecte d’aquestes quanties de sanció
és un punt de referència. Les que nosaltres hem anat trobant en
altres lleis anàlogues són fins i tot superiors les quanties que es
proposen, però per desgràcia, diguem, aquí no tenim un
element que ens permeti veure què podem considerar excessiu,
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què podem considerar poc elevat, i què podríem considerar
adequat, però imagín que després ja entrarem en aquest debat
i per tant no l’avanç.

La resta de coses també ja les discutirem llavors, i de
moment això és tot per part nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Entenc, pel que ha dit, que
proposa una transacció a aquest règim sancionador, que és a
l’esmena 9537/16. Correcte, molt bé.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 9535 i 9537, presentades conjuntament amb
els grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista; i
9536/16, presentada conjuntament amb el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca; i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble.
Sr. Morrás per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Del resultado de la ponencia a este
grupo parlamentario le quedan vivas unas enmiendas, como por
ejemplo la 9535, que entendemos que la persona que opte al
puesto de dirección no ha de tener -de la oficina- no ha de tener
ningún matiz por el cual pueda ser cuestionada, y por lo tanto
entendemos que además no poder estar afiliado o afiliada a
ningún partido político, sindicato o asociación empresarial,
entendemos que tampoco ha de haber formado parte de los
mismos, de la dirección de los mismos en al menos los últimos
tres años. Creemos que esta figura ha de ser incuestionable y,
bueno, por la serie de relaciones que se pueden mantener al
ostentar esos puestos directivos puede llevar lugar a dudas.

Respecto a la 9537, que el régimen sancionador,
proponemos, junto con los grupos MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca y Partido Socialista, proponemos un régimen
sancionador en el que no sólo se analizan o se señalan los
hechos imponibles, sino también unas cantidades, unas
cantidades por las cuales se incoan..., o sea, se sancionan
conductas en función de la gravedad de las infracciones, muy
graves, graves y leves, y entendemos que las cantidades son las
idóneas por cuanto que si la medida coercitiva no es suficiente
como para provocar el efecto que interesa provocar, pues no
surte efecto, y entonces entendemos que esa coerción en este
caso puede ser el montante económico, y continuamos
defendiendo las cantidades propuestas en la enmienda
rechazando ya la enmienda a estas cantidades que el partido...
El Pi, el partido El Pi, ha mencionado in voce.

Tenemos otra enmienda, que es la 9538, presentada en
conjunto con MÉS per Mallorca, que es cuento que el director
o la directora de la Oficina contra la corrupción, en el término,
en el plazo de seis meses de su nombramiento ha de elaborar y
de tramitar el proyecto de reglamento de funcionamiento y del
régimen interno y el proyecto de reglamento sancionador de la
oficina, en contra de los tres meses que figuran ahora mismo,
del plazo de tres meses que figura ahora mismo en la ley.
Además añadimos un punto a ese artículo..., perdón, a la
disposición final tercera, añadimos un punto 2, que es que

entendemos que el reglamento de funcionamiento y el régimen
interno, y régimen sancionador, han de ser aprobados por el
Parlamento y tendrán una consideración de normas con rango
de ley. Sabemos que no es habitual que los reglamentos tengan
un rango de ley, pero lo que entendemos con esta enmienda y
lo que pretendemos con esta enmienda es la protección absoluta
de estos tres reglamentos y protección absoluta en el sentido de
que sólo podrán ser modificados por el propio parlamento en
la instancia que corresponda y no por otras leyes que no tengan
nada que ver con la Oficina contra la corrupción. El motivo es
la protección de esos tres propios reglamentos y el de proteger,
por tanto, todo lo que es el funcionamiento, el régimen interno
y el reglamento sancionador de la oficina.

Además, bueno, entendemos que el director o la directora
de la oficina puede modificar o puede promover
modificaciones de estos reglamentos, del funcionamiento, del
régimen interno y del reglamento sancionador, también esas
modificaciones serán llevadas... o podrán ser tramitadas y
aprobadas como los originales.

De momento son estas tres enmiendas las que proponemos
a esta comisión y respecto al posicionamiento de las enmiendas
de los otros grupos, en la próxima intervención nos
posicionamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Només vull fer constar que, per
un error d’aquesta presidència, s’ha mencionat anteriorment
que el Grup Parlamentari Podem Illes Balears defensava o
mantenia vives les esmenes 9535, 9537 i 9536, és la 9538, com
bé s’hi ha referit el portaveu d’aquest grup, Sr. Morrás, quan ha
fet la seva defensa.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca RGE núm. 9537/16, presentada conjuntament amb els
grups parlamentaris Podem i Socialista i RGE núm. 9538/16,
presentada conjuntament amb el Grup Parlamentari Podem i
per posicionar-se respecte de les esmenes presentades pels
altres grups parlamenaris té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a tothom. Jo senzillament com que avui crec que
el tarannà en general es reservar-se els termes del debat per al
plenari vull agrair a tots els grups, en general, malgrat la
discrepància amb el Sr. Melià hagi pogut ser una mica més
grossa, el bon tarannà que hi ha hagut a l’hora de fer feina i on
jo crec que sí que hem arribat a... si no a un gran consens, com
a mínim a consensos, de fet, bona mostra d’això és el fet de les
poques esmenes que queden vives en general i la predisposició
que hi ha hagut d’entrar al contingut també de la llei començant
pel mateix títol i sentit que tots hem compartit per unanimitat
d’afegir fins i tot el tema de la prevenció al títol i al contingut
de la llei... posant de manifest que tots i totes estam d’acord que
el que hauríem de fer amb la corrupció d’entrada és que ni tan
sols es produís, no?, i crec que a més tots i totes compartim la
voluntat que aquesta sigui una bona eina per fer això possible.
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Ens hagués agradat i aquí sí que entr en la resposta al Sr.
Melià, que poguéssim treballar la figura del director des d’una
majoria qualificada i diguem que aquest és el pla d’aquesta llei
i hem transaccionat també una segona opció, que seria per una
majoria simple, però també... deixant transcórrer un temps com
a mínim de quinze dies per mirar de cercar un consens. 

És veritat que crec que per a aquest tipus de figura és
preferible la majoria qualificada, tots ho hem posat així de
manifest, però també hem de reconèixer que de vegades això i
la manca d’entesa ens du al fet que figures molt importants,
algunes reconegudes al nostre estatut com el Síndic de Greuges,
duim molts d’anys sense escollir-se o coses molt més simples
com... des de fa unes setmanes el Consell Assessor d’IB3, que
és una cosa en teoria molt menor, però que tampoc, perquè no
hem tengut una majoria qualificada, una cosa que ha servir per
fer un full de ruta comú que a més és de participació social està
bloquejada, no?, idò que menys que en un tema que en teoria
tots compartim com la lluita anticorrupció ens posem d’acord.

Crec que a més hi ha un cert contrapès amb la figura del
director per allò que no sigui... una figura imparcial o no
qüestioni la imparcialitat que és justament la figura del director
adjunt, crec que d’alguna manera el Sr. Pericay en la seva
intervenció ha dit que ell mateix va canviar el parer sobre
aquesta figura en el transcurs de la ponència perquè justament
aquest és un perfil més professional, ha de ser un funcionari i
si, a més, es dota l’oficina com toca, i en aquest sentit també
vàrem transaccionar la disposició addicional primera bis, una
esmena d’El Pi, amb gent professional que faci que la feina
d’investigació sigui efectiva, crec que ho podem aconseguir.

El tema de les dades, que també ha introduït... de la
protecció de dades que ha introduït el Sr. Melià, vull recordar
que a la llei en diferents moments es parla, evidentment, del
respecte total i absolut de la Llei de protecció de dades, però
que a la vegada la potestat investigadora de l’oficina no pot
quedar supeditada a l’accés a determinades dades, sempre des
del respecte a la llei i a la intimitat tant de la gent investigada
com de les persones denunciants.

I finalment, vull dir que, respecte a l’esmena 9537, que és
una proposta de règim sancionador, d’afegir un títol nou,
presentada pels grups de la majoria, ja ho hem comentat abans
amb els grups que tenen intenció de transaccionar aquesta
qüestió, ja els grups que vàrem presentar aquesta esmena varen
manifestar en ponència que era la voluntat de mantenir aquest
tarannà, diguem, de diàleg fins al darrer moment i per tant,
vàrem deixar aquesta esmena viva en lloc d’incorporar-la
directament en ponència per justament avui mirar d’arribar a
consensos o introduir modificacions o propostes de millora,
diguem, a la proposta inicial.

I per això sí que demanaria a la mesa, quan acabem aquesta
primera ronda, si podríem fer un recès de cinc minuts per parlar
entre els diferents grups sobre aquesta qüestió, el Sr. Melià ha
introduït una esmena in voce, els grups Popular i Ciutadans ens
han fet arribar una proposta per escrit. Per tant, sí que
necessitaríem uns minuts per, almanco, mirar d’arribar... de
mirar de treballar aquesta proposta de transacció.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 9537/16, presentada
conjuntament amb els Grups Parlamentaris Podem i MÉS per
Mallorca, i per posicinar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble.
Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i totes, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El
primer és recordar que aquesta iniciativa de crear aquesta
institució específicament dirigida a preservar el que és un bon
govern i la integritat de les administracions i del personal al
servei del sector públic a les Illes Balears que ha rebut el nom
d’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes
Balears, fins i tot el títol és fruit d’una esmena, neix per ser una
eina més per reforçar les bones pràctiques dins l’administració
pública i en el sector amb el qual està relacionat.

Crec que ningú no ho ha mencionat, jo crec que també és
important dir que això és un punt que està recollit als acords pel
canvi, els acords de governabilitat, que és el full de ruta del
Govern de les Illes Balears i està ficat dins un àmbit de
regeneració política.

Jo sí que vull manifestar que avui discutim les esmenes a un
projecte de llei que tenia 116 esmenes i avui, després
d’aquestes quatre retirades, només en queden 23, per tant, crec
que s’ha de reconèixer que s’ha fet una feina per millorar el text
i amb les sinergies necessàries de tots els grups parlamentaris.

És vera, i em referiré a un punt que ha comentat el Sr.
Melià, que té raó, en el sentit que el nomenament del director
si es fes per majoria qualificada seria millor des del punt de
vista, diguéssim, democràtic, però de vegades s’han de cercar
solucions que tenguin prou consens perquè puguin anar
endavant i, com ha dit el Sr. Abril, sí que es va transaccionar
perquè no es fes, com a mínim, en la mateixa sessió
parlamentària.

Respecte de l’única esmena que queda viva, que va signar
el Grup Socialista, és aquesta 9537/16, del règim sancionador,
però vull entendre que la presidència donarà aquest temps per
acabar de discutir les transaccions que han presentat els
diferents grups, jo no ho comentaré.

Sí que comentaré, encara que supòs que el Partit Popular
que encara no ha parlat ho farà, és que també existeix un text
alternatiu per millorar la redacció d’una esmena seva, la 9554
de la qual vàrem tenir coneixement ahir, i ja vull avançar que
per part del Grup Parlamentari Socialista, l’acceptarem perquè
evidentment és un text que millora el que teníem fins ara.

Sí que vull fer un comentari d’un... nosaltres, el Grup
Parlamentari Socialista vol presentar un vot particular i posar-
ho a consideració d’aquesta comissió, es tracta de fer un vot
particular a l’esmena 9488, que va presentar el Grup
Parlamentari Socialista, a l’article 10.2.b) que fou
transaccionada i aprovada per unanimitat. Si volen, el text és
curt i jo els ho coment, el text original deia: “Fer les entrevistes
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personals que s’estimin convenients, tant a la dependència
administrativa corresponent com a la seu de l’oficina. Les
persones entrevistades que tenguin o es pugui deduir que tenen
algun tipus de responsabilitat poden anar acompanyades i ser
assistides per la persona que designin, així mateix tenen els
drets i les garanties que estableix la legislació vigent, inclosos
el dret a guardar silenci i a l’assistència lletrada”.

L’esmena 9488, del Grup Socialista, que torn a dir fou
acceptada i incorporada a l’informe de la ponència, retirava
l’expressió, “després de les persones entrevistades que tenguin
o que es pugui deduir que tenen algun tipus de responsabilitat”.
Una vegada rellegit com queda el text, el Grup Parlamentari
Socialista entenem que no tota persona entrevistada ho serà
com a possible responsable, també pot ser entrevistada com a
testimoni. Per això, entenem que no totes les persones
entrevistades tenen el dret a guardar silenci, ja que existeix el
deure generalitzat dels ciutadans de colAlaborar amb
l’administració quan així els sigui requerit.

Per això, nosaltres entenem que el text original seria més
correcte i per això demanam, amb aquest vot particular, que es
pugui permetre retirar la nostra esmena i que l’article 10.2
quedi amb la redacció original. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista ara només dir que
totes les esmenes que hem presentat queden defensades en els
seus termes i ens reservarem determinats comentaris per al Ple
de la cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 9550, 9553 i 9554/16,
i per posicionar-se respecte de les esmenes presentades pels
altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, manifestar una sèrie de
qüestions prèvies, en general, idò que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat una sèrie d’esmenes, en total n’han estat
aprovades 11, amb la intenció de sempre millorar el text legal
que se’ns presentava. Agraïm l’acord que hi ha hagut.

La línia de les nostres esmenes anava en dos sentits: un, és
una... fem una llei d’una qüestió totalment nova en aquesta
comunitat autònoma i és una llei complicada, des del punt de
vista del seu encaix jurídic i de la seva estructura i les nostres
esmenes intentaven donar importància també a la qüestió de la
prevenció, especialment perquè estam davant una llei que tenim
dubtes a vegades importants de la seva duplicitat respecte
d’altres administracions públiques i altres entitats, per això, és
complicada des del punt de vista institucional i de les seves
funcions. Per això, les nostres esmenes i una d’elles era al títol
de la llei, era que l’important era també donar-li un paper
important de prevenció. Davant aquest fet crec que hi ha una
coincidència total i absoluta que s’han d’adoptar les accions
legals en tots els àmbits possibles i també en els àmbits que

siguin competència d’aquest parlament i d’aquesta comunitat
autònoma. 

Les esmenes que continuen vives de les presentades pel
Grup Parlamentari Popular. La primera, la 9550, a l’article 5,
anava precisament en aquesta línia, que una de la seves
funcions també de l’oficina sigui si es demanen informes per
part de qualsevol administració per millorar la labor de
prevenció i que aquests informes l’oficina pugui dir a cada
administració, a un ajuntament, als consells insulars, a qui ho
demani, idò, miri, per prevenir qualsevol acció no correcta en
l’àmbit de la gestió pública, idò, vostè pot fer el que sigui.
Aquesta era la funció d’aquesta esmena, la finalitat tal vegada...
bé, jo crec que la literalitat està prou clara. 

Quant a les altres esmenes, la 9553, era respecte de l’inici
dels procediments. Si qualsevol procediment es pot iniciar per
una denúncia d’un particular, si qualsevol procediment es pot
iniciar per acord de la comissió corresponent al Parlament,
trobam que la iniciativa també, tenint en compte l’àmbit de la
llei que pot afectar ajuntaments, consells insulars i qualsevol
ens, idò, també podria ser, crec que està perfectament legitimat,
qualsevol administració també per demanar l’inici d’un
expedient. No entenc que un ciutadà pugui presentar una
denúncia i en canvi, per acord plenari d’un ajuntament al qual
sí afecta plenament aquesta llei, no pugui demanar que s’iniciï
un procediment. Crec que aquí fem una discriminació a
administracions que els diem amb aquesta llei que sí estan
afectades. 

La 9554, també a l’article 14, que hem presentat el text
alternatiu, també era afegir un apartat, que era l’apartat de com
es poden finalitzar els procediments. Hem passat el text, que
se’ns havia demanat, i la idea era que si hi ha una denúncia, que
una vegada el director comença les accions d’investigació i veu
que no té ni cap ni peus aquesta denúncia, pot passar, però que
s’iniciï la investigació, idò, pugui acordar l’arxiu, ho notifica a
l’interessat i ell si no està d’acord pot establir recursos
administratius o jurisdiccionals que corresponguin. 

Aquestes serien les tres esmenes que nosaltres mantenim,
que trobam que són correctes i que tenen sentit per millorar el
text de la llei.

Respecte de les esmenes de les altres formacions polítiques,
manifestar que, bé, nosaltres mantenim coincidències amb
esmenes que ha presentat El Pi i Ciudadanos, respecte de
qüestions que ha explicat el Sr. Melià i que estan en qüestions
prou d’acord. Mantindrem la mateixa posició que hem
mantingut en ponència respecte de les esmenes dels altres
grups, amb independència de la possibilitat d’arribar a acords
o transaccions ara. 

Respecte del règim sancionador tenim un dubte general,
respecte del règim sancionador tenim un dubte jurídic general;
és a dir, la Constitució diu que la potestat sancionadora la té
l’Estat i la té el Poder Judicial i... no sé jo jurídicament com
una entitat dependent del poder legislatiu té potestat
sancionadora. Aquest és un dubte general d’encaix jurídic i tal
vegada, idò, de certa deformació professional que un té i que
no... que hi ha coses que li costen a vegades que quadrin un
poc. Tenc els meus dubtes generals del règim sancionador.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609550
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609553
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609554
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Hem presentat unes propostes per intentar també millorar el
text amb la voluntat que allò que surti sigui el més correcte
possible i que després pugem parlar. Res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn ara a favor o en contra
de les esmenes, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de deu minuts. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt breu. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt
breument perquè, bé, les esmenes que MÉS per Menorca va
presentar s’han incorporat amb el text talment el va presentar
o bé es va transaccionar o bé una d’elles es va retirar perquè
amb altres esmenes ja quedava resolta. Per tant, en aquest sentit
nosaltres estam satisfets. 

Creim que avui és un dia important i que s’ha de posar en
valor que la iniciativa del Govern de posar en marxa aquest
projecte de llei està donant bons resultats, hi ha diferències en
alguns punts, però crec que substancialment la llei surt amb
prou consens, sinó amb el tot consens, que és evident que no és
així, però sí amb molt de consens perquè sigui una figura i una
institució que pugui complir amb prou reconeixement la seva
tasca.

Quant a les esmenes que han presentat la resta de grups,
nosaltres també mantindrem el vot que hem fet en ponència.

Veiem bé el vot particular que ha explicat el portaveu del
Partit Socialista. I finalment veim que queda la part que li toca
dedicar ara un temps, que és el de la part del règim sancionador
i per tant, creim que la tasca és aquesta.

I per part nostra no tenim res més a afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Idò abans de continuar amb els
torns de rèpliques i havent-se fet arribar a la mesa, aquesta
solAlicitud de fer un recés de cinc o deu minuts, per tal de poder
aclarir les qüestions que encara no hi estan, es concedirà aquest
recés.

Vull recordar que el Grup Parlamentari El Pi ha fet una
transacció in voce a aquest règim sancionador i igualment ho ha
fet Ciudadanos i ho ha fet el Partit Popular, en relació amb
l’esmena 9537.

S’ha posat de manifest també pel Grup Parlamentari
Socialista, un vot particular en relació amb l’esmena 9488, que
afecta l’article 10.2.b).

I igualment en relació amb l’esmena 9554, pel Grup
Parlamentari Popular, es proposa una nova redacció diferent
del que està actualment escrit a l’esmena i afecta l’article 14.

Sobre aquests temes agrairia que es fixi una posició i que es
faci arribar a la mesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió d’aquesta comissió. I en relació a les
qüestions que hem mencionat anteriorment, és a dir, les
transaccions possibles a l’esmena 9537, el vot particular
formulat pel Grup Socialista i aquesta nova redacció de
l’esmena del Grup Popular 9554, que afecta l’article 14,
iniciam el torn de rèpliques.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Manifestar que el nostre
grup no sent que això surti amb molt de consens, encara que hi
hagi portaveus que ho diguin així, perquè n’hi ha que
estableixen el seu consens. Nosaltres no participam d’aquesta
idea que aquesta llei surti amb molt de consens.

Segon tema, bé, molts de portaveus no han entrat a debatre
les esmenes, la qual cosa me sorprèn, perquè clar, per què
serveix la comissió si no és per debatre les esmenes? I em diuen
ja ho farem en el ple, malament sobretot quan són esmenes
molt concretes i no hi ha una gran quantitat d’esmenes.

Se’ns diu en relació amb l’exigència de majoria qualificada
que el director adjunt és una ajuda que hi hagi més garanties;
bé, el director adjunt és potestatiu, ni tan sols és obligatori que
existeixi el director adjunt, amb la qual cosa ajuda ben poc. A
part que existeixin algunes institucions que no s’hagin creat
perquè no s’ha arribat a un consens, com s’ha posat l’exemple
de la Sindicatura de Greuges, és vera, però també és vera que
hi ha altres institucions com la Sindicatura de Comptes, com el
Consell Consultiu, que sí s’ha arribat a un consens. Per tant,
aquest argument serveix per a una cosa i serveix per a l’altra.
I el contrari diria jo, el que posa de manifest és perquè una
institució funcioni bé, l’exigència de majoria qualificada ha
estat positiva. De vegades no s’ha aconseguit que es posi en
marxa, però quan s’ha posat en marxa, com és el cas de la
Sindicatura de Comptes, que crec que és un bon exemple, al
final s’ha aconseguit que funcioni adequadament i que estigui
fora de la lluita partidista, que és del que es tracta, perquè en
aquesta qüestió que parlam, d’una oficina anticorrupció, que
sigui fora de la lluita partidista, és un imperatiu perquè tengui
èxit aquesta figura.

I per tant, si és un imperatiu qualsevol garantia que asseguri
aquesta neutralitat, aquesta objectivitat, aquesta imparcialitat,
ha de ser benvinguda. Ja sé que el Partit Socialista ha de fer
equilibris per arribar a acords amb els seus socis, en som
plenament conscient, però clar, ells varen presentar una esmena
exactament com la nostra, exactament com la nostra, que fos
necessari sempre majoria qualificada. Jo entenc que
equilibrisme, tots hem de fer equilibrisme, no és cap crítica,
tots n’hem de fer i sobretot si governes n’has de fer molt més.
Però bé, en definitiva, amb el fons del tema hi estàvem d’acord,
perquè veiem que efectivament, on ens movem en aquesta
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oficina fa falta, és imprescindible que hi hagi majoria
qualificada. Si no les coses no funcionaran i naixeran malament
i quan una cosa neix malament, no anam pel bon camí.

Tercera qüestió i acab. Una cosa és que l’oficina pugui
requerir l’aportació d’unes dades, que no és el que nosaltres
discutim, perquè clar aquí quan he sentit el Sr. Abril, em deia:
és que han de poder accedir a aquestes dades; no parlam
d’això, parlam de la declaració, és a dir, estam parlant si ab
initio, al començament el càrrec públic ha de fer una declaració
de dades que no tendrà, que són aquests clients que en teoria
han rebut una subvenció, una contractació, de la qual en no
tendrà ni idea aquest càrrec públic, que passa a ser càrrec
públic, però tenia una activitat professional, segurament en
molts de casos no tendrà ni idea si un client seu va rebre en
qualque moment una subvenció, o una contractació, perquè
simplement no va participar en aquest àmbit del negoci, o si ha
de presentar les declaracions i l’objecte social de les societats
on tengui participacions la seva parella, la seva dona, el seu
home, els seus fills dependents, parlam de si a la seva
declaració ha d’introduir aquestes dades.

Una altra cosa seria que, quan l’oficina, davant una sospita
fonamentada, considera que ha de requerir l’aportació de
dades, ho pugui fer. No parlam d’això, ho dic perquè es
confonen els termes del debat i no parlam d’això; a mi em
sembla bé que es pugui requerir aquesta informació davant una
sospita fonamentada, ara bé, que de bon començament s’hagi
d’aportar una quantitat absoluta de dades, que afecten la
intimitat de persones alienes al càrrec públic, o que simplement
no es tendrà aquesta informació i que en la seva immensa
majoria no servirà per a res, ens sembla absolutament excessiu.
I en aquest sentit van les nostres esmenes i crec que és bo
entendre els conceptes que estam manejant.

Finalment, nosaltres no donam suport al règim sancionador,
perquè ens sembla que no va en el bon sentit. Tenim molts
dubtes jurídics, com ha manifestat el Partit Popular i a més a
més, en lloc de ser una cosa moderada, un règim sancionador
de bon començament d’una institució per veure com funciona,
el que es fa és establir un règim sancionador molt alt. I vull
també deixar clar, perquè quedi en el Diari de Sessions, un
règim sancionador que no va a castigar la corrupció, va a
castigar la colAlaboració amb l’oficina, perquè el càstig de la
corrupció i dels mals comportaments, sempre serà competència
dels jutjats penals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Presidenta. Bé, molt breument, nosaltres en
el procés d’elaboració de ponència i també ara en la comissió,
hem colAlaborat intentant arribar a uns determinats consensos,
en determinats casos ha pogut ser així, en d’altres realment els
grups proposants, o els grups de la majoria mantenen les seves
propostes sense atendre molts dels suggeriments que els hem

pogut fer. Per tant, esperarem si hi ha alguna possibilitat
realment en el plenari, a veure si ho pot haver algun canvi en
aquestes coses que per a nosaltres són importants i que ja he
comentat abans en la meva primera intervenció.

I el mateix extensivament a aquest article de règim
sancionador al qual ens hem referit ara.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Morrás, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno respecto a..., no
pensaba entrar en el fondo de las enmiendas, pero bueno, sólo
responder al Sr. Melià, que claro lo que precisamente se
pretende con una posible segunda elección, por mayoría
simple, del director o la directora de la oficina, es nada más que
exista esta oficina, que exista también esa dirección y que se
ponga a trabajar y que no dependa de todas las trabas que se
pongan, precisamente trabas partidistas para a la hora de...,
cuando no se quiere que un organismo funcione, no funciona y
no se pone en marcha. Por lo tanto, el consenso siempre es
bloqueado por alguna de las partes que tiene votos suficiente
como para alcanzar la mayoría cualificada.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No se ría, es así, es así y el Síndic de Greuges lo tenemos
como ejemplo.

(Remor de veus)

Bueno respecto a las enmiendas presentadas por los grupos,
nos opondremos a las presentadas por El Pi.

También nos opondremos, no, votaremos a favor de la 9447
de Gent per Formentera, nos opondremos al resto de las de
Gent por Formentera.

Respecto a las del Grupo Mixto, Ciudadanos, las
presentadas por Ciudadanos, nos opondremos a las presentadas.

Mantenemos nuestras enmiendas.

Y votaremos que no a la 9550 del Partido Popular y a la
9553. Y sin embargo aceptaríamos la transacción, o veríamos
bien la transacción presentada a la 9554, a la cual daremos
nuestro apoyo.

También en las propuestas de transacciones a distintos
artículos y sobre el régimen sancionador, que corresponden al
capítulo de régimen sancionador, nos remitimos a la posible
exposición que haga el coordinador de la ponencia, el
compañero David Abril, de MÉS por Mallorca.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no afegiré res més al debat polític, no sé si volen que
llegeixi ara les transaccions o en el moment de la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per favor, li agrairia que les llegeixi perquè quedi
constància al Diari de Sessions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, si tenen l’esmena davant, els record que era la 9537, que
era la proposta d’afegir un títol tercer en forma de règim
sancionador, la primera transacció seria a l’article 27, sobre
responsabilitat, que se substitueix “article 1" per “article 2",
que era un error realment.

La segona transacció, a l’article 28 seria, després del punt
1 “són infraccions sancionables” afegir l’adjectiu
“sancionables”, “les accions o omissions doloses”, la resta
queda igual.

A l’article 32.2, sobre sancions, la segona part de la frase
quedaria: “els infractors han de restituir els danys produïts, -
coma- i indemnitzar les administracions, -coma- si escau.”

Següent transacció, al mateix article 32.4, afegir al final,
després de “que sigui de lliure designació,-coma- conforme la
legislació establerta al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre,”.... què falta aquí?, un segonet... “30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic”.

La següent seria al 33.1 afegir un epígraf e) que digui “Es
tindran en consideració els principis de proporcionalitat,
intencionalitat i culpabilitat”.

Al 34.4, següent proposta, afegir, després de “regit pel que
disposa la legislació bàsica de l’Estat, -coma- la normativa
pròpia de les Illes Balears en matèria sancionadora, -coma- el
Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament de procediment a seguir en l’exercici de la potestat
sancionadora a les Illes Balears, o normativa que la
substitueixi”.

Jo els ho passaré si volen per escrit.

I ja només en queden dues, serien al 35.3, es canviaria
l’ordre de la frase, o sigui, el punt començaria per “no pot ser
objecte de l’expedient sancionador que regula aquesta llei”, si
s’inverteixen els termes de la frase per fer més èmfasi en
aquesta qüestió, per tant, quedaria: “no pot ser objecte de
l’expedient sancionador que regula aquesta llei en cap cas el fet
sancionat amb causa penal o quan sigui d’aplicació preferent la
legislació laboral, -i aquí afegiríem, -coma- fiscal, -coma- o el
règim especial aplicable als funcionaris públics”.

I finalment a l’article 36.4, “La prescripció de les sancions
interrompen l’inici, -coma- substituir “amb coneixement de
l’interessat” per “amb la notificació a l’interessat del
procediment d’execució”.

I això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, presidenta. Molt breu, respecte del que ha
comentat ara mateix el Sr. Abril de transaccions sobre l’esmena
de Ciudadanos i del PP, la 9537, i... dels dos grups
parlamentaris vull manifestar que estam d’acord amb els
criteris que ha expressat el Sr. Abril. Reafirmar-nos que
acceptam el text alternatiu que ha presentat el PP a l’esmena
9554. I que ens manifestam novament amb el vot particular que
ha emès el Grup Parlamentari Socialista respecte de l’article
10.2.b).

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bé, vegem, respecte al vot particular
del Partit Socialista, no hi tenim cap inconvenient perquè ell ja
havia proposat una esmena que havia estat transaccionada i
tornam al text original. 

Respecte de les nostres esmenes... de les tres que hi ha, n’hi
ha una d’acceptada, mantenim les nostres dues esmenes.

Respecte del règim sancionador, estam d’acord amb totes
les esmenes que hem arribat a transacció.

Mantenim la nostra proposta respecte de l’article 28, apartat
tercer, quant al fet que consideram que les dades han de ser
rellevants. 

Manifestam la nostra conformitat respecte de la proposta de
Ciutadans en l’apartat de prescripció, de les propostes que fa a
l’article... de prescripcions... a veure quina era... 36, apartat 1.

I estem d’acord també amb la proposta que ha fet El Pi
quant a les sancions, pensam que seria més adequat començar
amb un règim sancionador tal vegada un poquet més moderat
i veure com funciona... la realitat de l’aplicació d’aquesta llei,
tenint en compte el que ha dit el Sr. Melià, bàsicament el règim
sancionador que s’aplica és el règim sancionador quant a la
instrucció d’expedients, no respecte dels fets que seran en tot
cas, si són sancionables i més si són greus de casos de
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corrupció o infraccions greus administratives per la normativa
que els sigui d’aplicació.

Estam d’acord anb el tema de... el plantejament que ha fet
el Sr. Melià respecte al nomenament del director i també
respecte de la qüestió d’aportació de dades que afecten terceres
persones, és un dels punts on tenim més preocupació.

I en general, manifestam respecte del règim sancionador i
això afecta a tot, nosaltres hem presentat esmenes parcials per
intentar millorar el seu redactat, però tenim els nostres dubtes
jurídics del règim sancionador. Vull dir que una oficina que no
té personalitat jurídica diferent, sinó que és una oficina del
Parlament, per tant, una oficina, un departament del poder
legislatiu, tengui un règim sancionador d’acord amb l’article 25
de la Constitució que diu que la potestat sancionadora la té,
quant a infraccions... legals del Codi Penal, idò el poder
judicial i quant a infraccions administratives el poder executiu,
no el poder legislatiu. 

Per tant, pensam que per seguretat del text que s’ha
presentat com a esmena al règim sancionador i tenint en compte
que el projecte de llei no du l’informe de Consell Consultiu
demanarem, per tenir la seguretat que el traiem és correcte, un
informe del Consell Consultiu respecte al règim sancionador i
respecte de l’encaix legal d’aquesta qüestió perquè si no
tindrem un problema, la primera persona investigada
impugnarà aquesta qüestió i tindrem un problema, crec, legal,
per tenir més seguretat. 

Per tant, en la resta mantenim la postura que hem anunciat
respecte a les altres esmenes dels altres grups que vàrem
mantenir en ponència. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Martí,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir simplement que
compartim les transaccions que ha explicat el portaveu de MÉS
per Mallorca, i en concret les que fan referència al règim
sancionador. Creim que el text que queda en aquest moment
dictaminat de règim sancionador és un bon document i que té
referents a altres comunitats autònomes, i que per tant val la
pena donar-li l’oportunitat i no qüestionar-lo quan en altres
comunitats té quanties i procediments semblants, i hi està en
funcionament.

Quant a la majoria qualificada, ho dic perquè crec que no
pot ser la bandera només d’uns, és a dir, sense cap dubte la
majoria qualificada és desitjable, és bona, aporta qualitat
democràtica a les decisions i a les institucions, però també hem
d’admetre que les institucions no poden quedar bloquejades i
que per tant és lògic que una llei estableixi també procediments
per donar resposta a situacions en què no és possible aquesta
majoria qualificada. En qualsevol cas nosaltres treballarem

perquè aquesta majoria qualificada sigui possible, i per tant
efectivament el que dirigeix la institució, en aquest cas
l’oficina, doncs tengui aquest perfil de persona que pot actuar
amb independència i amb el rigor que es requereix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. A continuació passam ara a les
votacions, primer de les esmenes.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9395,
9396 i 9402/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9394,
9398, 9399 i 9400/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot; 7 vots en contra i 4 abstencions.

Sí, hi ha hagut una errada: 1 vot a favor; 8 vots en contra i
4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9397/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt Gent per
Formentera RGE núm. 9447/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 5 vots en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt Gent per
Formentera RGE núm. 9448/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Podem continuar? Bé, tornam començar. Votació de
l’esmena del Grup Parlamentari Mixt Gent per Formentera
RGE núm. 9448/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 vots en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt Gent per
Formentera RGE núm. 9445/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 12 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, no tenc cap inconvenient a votar a favor si
el Reglament ho demana, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no. En qualsevol cas, si es manté viva aquesta esmena...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tenim en compte que formam part del mateix grup, per
això.

LA SRA. PRESIDENTA:

...serà objecte de debat a plenari, no es preocupi, Sr. Pericay.
Faltaria més que haguéssim de condicionar el seu vot.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
Ciutadans RGE núm. 9467 i 9468, atès que s’ha retirat la 9464,
que no és objecte de votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 vots en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, en aquest cas esmena RGE núm. 9470, atès que
s’han retirat la 9460 i la 9471.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 vots en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 9455, 9456 i 9469/16, atès que s’ha
retirat també la 9459.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 vots en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 9535/16.

Vots a favor?

 



506 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 30 / 23 de novembre de 2016 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 vots en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i Socialista RGE núm. 9537/16,
amb les transaccions que ha llegit literalment, i que així consta
al Diari de Sessions, el Sr. Abril.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 vot en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i MÉS per Mallorca RGE núm. 9538/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 9 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9550 i 9553.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 vots en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9554/16, amb la transacció que també s’ha posat de
manifest.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació del vot particular realitzat pel Grup Parlamentari
Socialista en relació a l’esmena RGE núm. 9488, que afecta
l’article 10.2 b).

Vots a favor? 

Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació dels articles i disposicions als quals
es mantenen esmenes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, voldríem votar de manera independent
l’article 11.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Nosaltres voldríem votar també l’article 11 i l’article 15 de
manera independent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. No hi ha cap inconvenient. Passam a la votació
dels articles 5 i 14.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

7 vots a favor; 5 vots en contra i 1 abstenció. No, no...

(Se sent de fons el Sr. Lafuente i Mir de manera
inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, té tota la... la transacció. El votam per separat. Té
tota la raó, Sr. Lafuente. 

Repetim, idò, la votació. Votació de l’article 5.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 14. 

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Lafuente i Mir de manera
inintel·ligible)

No, d’acord, no hi ha cap problema. L’article 14... votaríem
el 14.1.3 i la resta de l’article 14.

Repetim, idò, la votació a l’article 14. Votam de l’article
14, l’apartat 1.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 4 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a la votació de la resta de l’article 14. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles conjuntament 19, 20 i 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 vot en contra i 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 vot en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 10 i 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació dels articles, disposicions i
denominacions als quals no es mantenen esmenes. Votarem
separadament l’article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA.

I ara passam a la votació de la resta de forma conjunta:
denominació del projecte de llei, denominació del títol
preliminar, article 1, article 2, article 3, denominació del títol
primer, denominació del capítol primer, article 4, article 6,
denominació del capítol segon, denominació de la secció
primera, article 7, article 8, article 9, denominació de la secció
segona, article 12, article 13, denominació de la secció tercera,
denominació del capítol tercer, article 18, article 21, article 22,
denominació del títol segon, article 23, article 24, article 26,
disposició addicional única, disposició addicional primera bis,
disposició addicional primera ter, disposició transitòria única,
disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final quarta i exposició de
motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 5950/16, de creació de l’Oficina de lluita contra la
corrupció de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les quaranta-vuit
hores següents a la data de l’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la presidenta 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
defensar en el Ple.

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