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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señores y señoras diputadas. Iniciamos la
sesión de hoy y, en primer lugar, solicitaría si se producen
substituciones. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president, Miquel Vidal substitueix Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Mabel
Cabrer.

EL SR.  MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Patrícia Font. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix David Abril. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10512/16, pel qual es modifica la Compilació de Dret Civil
de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

El orden del día de hoy consiste en dictaminar el Proyecto
de ley RGE núm. 10512/16, por el cual se modifica la
Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares.

Debido a que se mantienen vivas enmiendas presentadas
por la Sra. Sílvia Tur y que ésta fue sustituida como titular de
la Comisión de Asuntos Institucionales, en representación del
Grupo Parlamentario Mixto, en la tramitación del proyecto de
ley en cuestión por la Sra. Olga Ballester Nebot, escrito RGE
núm. 14569/16, se le concederá un turno de intervención de
diez minutos con la finalidad de que pueda defender sus
enmiendas, si así lo desea, defenderlas. Entendiendo que, como
no forma parte de la comisión, no podrá participar en las
votaciones.

Para defender las enmiendas de la RGE núm. 13559, 13560,
13561, 13562 y 13563/16, tiene la palabra la Hble. Sra. Sílvia
Tur, por un tiempo de diez minutos. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President. Bon dia, gràcies. Simplement volia dir-li
que, bé, som a la Comissió d’Assumptes Socials i jo som la
titular del Grup Mixt en aquesta comissió, per tant, entenc que
pot haver-hi algun tipus de confusió. Perdó, jo som la titular del
Grup Mixt a la Comissió d’Assumptes Institucionals, sí, sí.
Som a la Comissió d’Assumptes Institucionals, és que jo ja...

EL SR. PRESIDENT:

Mientras... 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Només volia fer aquest aclariment. 

EL SR. PRESIDENT:

Mientras aclaramos la situación puede hacer usted uso de la
palabra y defender sus enmiendas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, entesos, gràcies. El primer que faré, abans de res, és
retirar una esmena perquè es tracta d’una esmena que crec que
no canviarà en absolut la substància d’aquesta modificació de
la Compilació, és l’esmena 13561, així serem un poc més àgils,
és l’esmena que fa referència a l’article 81.1, i que substitueix
l’expressió “pagar la legítima en metàl·lic” per “pagar la
legítima en sous”. Podria argumentar perquè l’hem presentada,
però crec que realment no afectarà substancialment aquest
tema, per tant, la retiram. 13561.

Després, a continuació, començaríem per la primera que
estava prevista debatre, la 13559, que afecta l’article 84, que fa
referència a l’herència intestada, i que a la llei, tal com s’hi
troba en aquest moment, en tot moment parla de comunitat
autònoma com a hereva inicial d’aquests casos, d’aquests
supòsits, i nosaltres entenem que és més convenient fer una
modificació d’aquest article i fer dos apartats, dividir-lo en dos
apartats, en aquest cas serien el 84.3 i el 84.4, que farien
referència a com afectaria en el cas que l’herència intestada
hagi de ser abonada en aquest cas al Consell Insular d’Eivissa,
i com afectaria en el cas que hagi de fer-se al Consell Insular de
Formentera. Tampoc no llegiré els articles que hem plantejat
aquí perquè crec que queda clar l’esperit, és a dir, nosaltres
entenem que ha de ser amb aquelles persones que tenguin
veïnatge civil a Formentera, i darrera residència a Formentera
ha de ser el Consell Insular de Formentera que rebi de manera
íntegre aquesta quantitat. En el cas d’Eivissa ídem, però en el
seu consell insular, respectant evidentment el que preveu la llei
que aquests béns s’hauran de destinar o el seu producte valor
s’hauran de destinar a institucions o establiments d’assistència
o beneficència social, educació o culturals ubicats en el territori
de la comunitat autònoma, en aquest cas seria ubicats en el
territori d’Eivissa o ubicats en el territori de Formentera. No hi
ha molt més a dir en aquest sentit.

La següent esmena seria la 13560 que afecta l’exposició de
motius de la Compilació. Nosaltres pensam que on parla de
comunitat autònoma, és a dir, de fet la llei diu, “en cas que no
quedi cap persona amb dret a heretar o en l’ordre successori
que estableix la llei, el cabal relicte del difunt passarà als
consells insulars així com disposa aquesta llei”. Perdó, la llei,
perdó, diu “a la comunitat autònoma, així com disposa aquesta
llei” i nosaltres defensam que on ha de passar és als consells
insulars. 

La següent esmena seria la 13562, que jo en aquest cas, bé,
també hem fet algunes modificacions en la redacció, però si no
tenen inconvenient m’agradaria esperar al meu proper torn per
explicar-la perquè estic esper uns detalls que podrien suposar
una transacció. Ídem per a la propera esmena.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610512
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610512
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614569
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614569
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613559
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613560
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613561
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613562
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613563
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Per tant, jo ara mateix acabaria el meu primer torn
d’intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Tur. Ahora, seguidamente, tiene la
palabra el Sr. Letrado para dar cuenta sobre la titularidad, en
este caso, por su parte, o de la Sra. Olga Ballester en esta
comisión.

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies, president. Com ja ha anunciat el president al
començament de la sessió, mitjançant l’escrit 14569 de l’any
16, de dia 17 d’octubre de l’any 16, el portaveu del Grup
Parlamentari Mixt va presentar un escrit allà on diu: “La
diputada Olga Ballester substituirà la diputada Sílvia Tur a la
comissió en tot allò referit a aquest projecte de llei” que és el
projecte de llei pel qual es modifica la Compilació del Dret
Civil a les Illes Balears.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sr. Lletrat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Sí, no, els agraesc que facin aquest
aclariment. Jo amb tota sinceritat, com que és un escrit
d’octubre de 2016 ni el tenia present, no havíem parlat. Per
tant, deman disculpes. És cert que serà la Sra. Ballester qui
voti, cap problema. Deman disculpes.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo, pues, aclarada esta situación, continuamos.
Debido a que todos los grupos parlamentarios tienen enmiendas
vivas en este proyecto de ley que estamos debatiendo, toca
ahora el turno de los distintos grupos para defender sus
distintas enmiendas del proyecto de ley que estamos tratando
hoy.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario MÉS
por Menorca, RGE núm. 13362, presentada conjuntamente con
el Grupo Parlamentario MÉS por Mallorca, y 13639/16,
presentada conjuntamente con el Grupo Parlamentario MÉS
por Mallorca y Socialista, y posicionarse respecto a las
enmiendas de los otros grupos parlamentarios, tiene la palabra
el Sr. Nel Martí, per un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sí, primer, abans de parlar
de les dues esmenes de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca
que encara estan vives, sí que volia fer el posicionament de la
resta d’esmenes dels altres grups parlamentaris. Bé, del Partit

Socialista no n’hi ha cap, totes han estat incorporades i de MÉS
per Mallorca les hem signades conjuntament, per tant, no hi ha
res a dir. 

Sí que volia esmentar les dues esmenes de Podem, que fan
referència als alous, que creiem que estan ja incorporades al
text a través d’altres redactats, però que el seu plantejament,
que és el de no abolir, però convertir els alous en una figura
residual i amb poc impacte, doncs, s’aconsegueix. Per tant, en
aquest sentit nosaltres no hi donaríem suport, però perquè
entenem que el seu plantejament ja ha estat incorporat al text.

Quant a les esmenes de Gent per Formentera, dir que
l’esmena 13563 sí que l’acceptam i que la votarem i li donarem
suport, és una esmena que va tenir una proposta de transacció
per part del Partit Popular, per tant, si s’incorpora com si no li
donaríem suport. La transacció que proposava el Partit Popular
era bàsicament de redacció, no canviava el contingut, per tant,
insistesc, li donaríem suport tant si hi ha canvi com si no.

La resta nosaltres entenem que, bé, les han tengudes en
compte per a les transaccions que es varen fer en ponència, per
tant, entenem que el plantejament està incorporat, tant pel que
fa referència a la successió intestada, els beneficiaris, etc. Per
tant, consideram que estan incorporades o transaccionades
depenent lògicament que l’autor o l’autora ho prengui, ho
entengui així o no. 

Quant a les esmenes de Ciutadans no les donarem suport
bàsicament perquè planteja la successió intestada, és a dir,
l’herència de persones amb veïnatge civil a les Illes que moren
sense testament i sense familiars reconeguts, planteja que el
destinatari sigui la comunitat autònoma. Nosaltres plantejam
que sigui la comunitat autònoma, les institucions territorials de
la comunitat autònoma, els consells insulars, i els municipis, els
ajuntaments. Per tant, nosaltres mantenim, seguim mantenint
aquesta idea, per tant, no la podem compartir.

També Ciutadans presenta esmenes referides al destí i que
el destí d’aquests recursos sempre sigui... tengui per objecte
associacions, entitats que facin projectes a les Illes Balears.
Creiem que aquesta consideració és innecessària, per tant,
tampoc no li donaríem suport.

I tampoc no donaríem suport a les esmenes de Ciutadans
que fan referència a la definició de la societat rural menorquina.
Ciutadans vol mantenir la idea de contracte; nosaltres hem
proposat que la definició estigui vinculada a la figura de la
societat civil particular que es proposa al projecte, tot i que
també l’hem ampliada i matisada, perquè entenem que
d’aquesta manera acabaríem amb els arguments a favor que
s’apliqués la Llei d’arrendaments rústics, on el costum no deixa
de ser (...) i no ha estat conservat en alguns casos com ha pogut
passar a Mallorca. Per tant, no donaríem suport a aquestes
esmenes.

Quant a les esmenes d’El Pi, he de dir que... bé, en algunes
ja vàrem expressar el nostre posicionament i era a favor que
compartim molts dels temes que planteja, compartim el tema
dels alous, tot i que estàvem disposats a donar... bé, vàrem
donar suport a la seva esmena, finalment no va ser incorporada,
però creiem que era una aportació més en la línia del que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613362
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613639
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plantejava ja l’esmena de MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca, per tant, la compartíem.

Compartíem una idea que El Pi va presentar a través d’una
altra proposició no de... una proposició de llei que era introduir
temes de règim patrimonial del matrimoni, aquells que
compartim els hem introduït, compartíem aquesta part, no
compartíem fer-ho a través d’una nova llei, nosaltres creiem
que s’havia de fer a través de la compilació i així ho hem pogut
incorporar.

I no compartim, en canvi, les propostes que fa per
incorporar la regulació de la custòdia compartida. Per tant, en
aquest sentit no donaríem suport a les esmenes que fan
referència a aquests temes i sí que compartíem l’aspecte dels
alous que finalment no va ser incorporat en ponència.

Quant a les esmenes de MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca, simplement vull dir que la transacció..., hi havia una
proposta de millora de text que afecta l’esmena 13362, que
proposava MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, que en
ponència es va proposar també per part del Partit Socialista
transaccionar un text i aquest text és el que s’ha proposat o es
proposa i nosaltres el compartim, però la companya de MÉS
per Mallorca ja l’explicarà amb més detall.

I sí que em voldria centrar en la darrera esmena que crec
que necessita el seu temps, és l’esmena 13639, que fa
referència al Consell Assessor i aquí sí que voldria explicar un
poc... la disponibilitat de MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca de transaccionar a partir de l’esmena, a partir
d’aquesta esmena amb un text que pugui ser, si pot ser assumit
per la majoria o per tots els grups i ho voldria explicar, a veure
si puc tenir temps.

El text que llegiré o la proposta que llegiré, bé, primer
hauria de demanar disculpes perquè és ver que han mogut molts
de documents, però és ver que durant tots aquests dies i hores
hi ha hagut debat intens sobre quin havia de ser finalment... o
com s’havia de regular aquest nou consell assessor de dret civil.

Per tant, per no conduir a errors, l’important ho llegiré
textualment, no? En primer lloc el consell assessor del dret civil
l’entendríem com a un òrgan permanent de consulta i
assessorament del Govern de les Illes Balears i del Parlament
de les Illes Balears en matèria de dret civil de les Illes Balears
adscrit al Govern de les Illes Balears.

En segon lloc, quant a la composició i nomenament, seria
el punt 1, faria referència que el consell assessor tendria una
composició paritària entre illes i paritària entre homes i dones
amb un total de deu membres, més un funcionari o funcionària
designat o designada pel Govern de les Illes Balears que
exerciria les funcions de secretari o secretària.

En segon lloc, està integrat per un president o presidenta i
nou vocals més un secretari o secretària. 

En tercer lloc, tots els membres, tots els membres i les
membres del consell assessor, a excepció del secretari o
secretària, han de ser juristes de trajectòria professional o

acadèmica reconeguda i experiència demostrada en el camp del
dret civil de les Illes Balears.

En quart lloc, els membres i les membres del consell
assessor han de ser nomenats... no, perdó, han de ser...
designats pel Govern de les Illes Balears i pels consells insulars
a cada període legislatiu i, punt, el Govern... no, perdó, ho torn
a llegir, és que estic fent... innovant en aquest mateix moment:
“els membres i les membres del consell assessor han de ser
designats pel Govern de les Illes Balears i pels consells insulars
a cada període legislatiu i nomenats pel Govern de les Illes
Balears”, designats pels consells i el Govern i nomenats, el
nomenament el faria el Govern, de manera que el Govern l’únic
que faria seria ratificar, nomenar les designacions fetes pels
consells i el Govern.

Els membres del consell assessor, en cinquè lloc, no podran
ocupar càrrecs públics ni per elecció ni per designació, queda
igual.

El sisè punt també queda igual, una vegada publicats els
nomenaments els membres i les membres del consell assessor
han de prendre possessió dels càrrecs davant el president o
presidenta del Govern de les Illes Balears mitjançant jurament
o promesa.

El tercer punt quant a funcions del consell assessor, en
matèria de dret civil són funcions del consell: a) assessorar
jurídicament el Govern de les Illes Balears i el Parlament de les
Illes Balears i emetre els informes que sol·licitin el Govern, el
Parlament i els grups parlamentaris.

Apartat b), que seria una novetat respecte del que havíem
treballat aquests dies en ponència i fora de ponència, també
seria assessorar jurídicament també als consells insulars quan
aquests ho sol·licitin i faig un parèntesi per explicar-ho. 

Està clar que és l’organisme assessor del Govern i del
Parlament, no dels consells insulars, però ho hagués pogut
plantejar també als consells insulars, creiem que no, que
generaria una distorsió absoluta sobretot a l’illa d’Eivissa on hi
ha un consell assessor. Per tant, no ha de ser així, però sí que
volíem donar marge perquè si un consell insular vol demanar
informe o assessorament per a una qüestió específica de la seva
illa, per posar un exemple, Menorca en el cas del contracte (...),
ho pugui fer i per tant, deixàvem oberta aquesta possibilitat. No
és un òrgan assessor dels consells, però aquesta possibilitat es
contemplaria.

Com a apartat c), que al text fins ara havia constat com a b),
seria elaborar avantprojectes de disposicions legals a sol·licitud
del Govern o del Parlament.

Després també realitzar una labor de seguiment de la
legislació nacional i internacional per tal de promoure quan
sigui necessari la modificació i actualització del dret civil de les
Illes Balears, a petició del Govern o del Parlament; d)
col·laborar, si escau, en la promoció d’estudis que tenguin
alguna utilitat justificable i directa per al desenvolupament del
dret civil de les Illes Balears; e) confeccionar un informe anual
que haurà de ser presentat al Parlament, a la Comissió
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d’Assumptes Institucionals i Generals; f) comparèixer davant
el Parlament a petició d’un grup parlamentari.

I la resta, el punt 2, que feia referència al consell assessor
d’Eivissa i Formentera, queda igual. I el punt tercer, que feia
referència als informes previs, que es volen externalitzar prèvia
autorització del Govern, també quedaria igual.

Quant al funcionament del consell, el consell assessor
actuaria, actuarà com a òrgan col·legiat, elaborarà el seu propi
reglament en un termini de tres mesos des de la seva constitució
i es regirà per aquest quant a organització i funcionament.

I cinquè, compensació econòmica, els membres del consell
tindran dret a percebre les compensacions econòmiques que es
determinin per part del Govern de les Illes Balears en concepte
de redacció de ponències i d’assistència a les reunions.

I finalment, punt sisè, elecció i nomenament inicial dels
membres i les membres, a partir de l’entrada en vigor de la
present llei el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
elegiran, més ben dit, designaran en el termini màxim de dos
mesos tots els membres i les membres del consell assessor i en
realitzaran la corresponent comunicació.

El darrer paràgraf que fa referència a... bé, que substitueix
l’anterior comissió assessora, bé, això és exactament el mateix.

Per tant, l’important, per acabar, és: centra l’organisme en
adscriure’l al Govern de les Illes Balears; estableix la
composició de deu membres, un membre és un funcionari,
perdó, com a secretari designat pel Govern de les Illes Balears,
i crec que aquests són els elements que estaven en debat més
importants i que formarien part del nou redactat. 

No sé si m’he estès massa, però bé, crec que era important
deixar-ho clar. 

EL SR. PRESIDENT:

Digamos que un poco. Muchas gracias, Sr. Diputado. Por
parte de, para defender las enmiendas del Grup Parlamentario
MÉS por Mallorca, RGE núm. 13362, presentada
conjuntamente con el Grupo Parlamentario MÉS por Menorca,
y 13639/16, presentada conjuntamente con los grupos
parlamentarios MÉS por Menorca y Socialista, y posicionarse
respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios,
tiene la palabra la Sra. Capellà per un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Per compensar la paciència que han
tengut els grups, MÉS per Mallorca cedeix implícitament amb
caràcter retroactiu el temps que disposava al Grup MÉS per
Menorca i assumim els comentaris i observacions que ha fet
aquest grup. 

Sobre l’esmena que quedava viva, l’esmena número 13362,
només indicar que hem fet una transacció de la transacció del
Grup Socialista sobre aquesta esmena i ens hem posat d’acord
i hem passat aquest document a la resta dels grups i, en
principi, no hi ha cap problema.

Gràcies. Passaré el document al lletrat en acabar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para defender las enmiendas
del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
RGE núm. 13534, 13535, 13536, 13537, 13538, 13539 y
13540/16 y posicionarse respecto a las enmiendas de los otros
grupos parlamentarios, tiene la palabra el Sr. Melià, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
manté set esmenes en aquesta proposició de llei, aquestes set
esmenes bàsicament fan referència a quatre temes. Un primer
tema molt tècnic, simplement d’aclariment, que alguns
preceptes entenem que s’ha de deixar clar que la normativa
supletòria és el Codi Civil, hi ha molts d’articles a la
Compilació que així ho diuen i nosaltres entenem que hi ha dos
articles concretament que també haurien d’afegir aquesta
referència. 

Un segon tema és el tema de les causes de desheretament,
entenem que s’ha de millorar la legislació sobre les causes de
desheretament, que han de ser les causes d’indignitat i
l’absència manifesta i continuada de la relació familiar per
causa imputable en el legitimari. Entenem que això seria una
millora de la regulació de les causes de desheretament. 

Una tercera qüestió és el tema dels alous, nosaltres tenim
dues esmenes, una a l’exposició de motius i una a l’articulat,
que recullen un poc una problemàtica jurisprudencial; hi ha
hagut una sèrie de sentències que s’han pronunciat en el sentit
que el càlcul de l’alou, quan la finca ha canviat la seva
classificació urbanística i ha passat de ser rústica a ser urbana,
l’alou es calcula d’acord amb el valor urbà i no amb el valor
rústic. Això evidentment ha fet que l’alou es revalori, tengui un
preu més gran, quan, diguem, la tendència, que va quedar un
poc jo crec en evidència en el debat de ponència, és que anem
a restringir la figura de l’alou. Clar, si no sortim al pas
d’aquestes sentències i d’aquesta problemàtica amb relació a la
revaloració de l’alou com a conseqüència d’un canvi de
classificació el que feim, ja dic, al final donar més amplitud a
l’alou. Com que nosaltres estam a la línia de les restricció
entenem que en tot cas la Compilació hauria de deixar
absolutament clarificat que en cas de canvi de classificació de
rústic a urbà d’aquella finca que tenia aquest alou el càlcul de
l’alou sempre es farà d’acord amb el seu valor rústic. 

I la nostra quarta esmena és l’esmena de la custòdia
compartida, nosaltres insistim en aquesta idea, vàrem fer una
proposició de llei que va rebre el vot favorable del Partit
Popular i de Ciutadans. Se’ns va dir que no havia de ser una llei
independent o que la versió que havíem triat, que era la versió
aragonesa, no era satisfactòria perquè no posava en el primer
lloc la protecció dels menors, que ha de ser la idea de la
protecció dels menors, nosaltres vàrem recollir el guant, hem
agafat la versió catalana, que en teoria se’ns va indicar que era
la normativa sobre custòdia compartida que posava en
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evidència que la protecció del menor era la idea principal de la
regulació de la custòdia compartida, juntament amb l’equilibri
de l’home i de la dona o de la parella en el matrimoni, veiem
que almanco ho vàrem veure en ponència que encara que
haguem recollit el guant i haguem fet cas dels consells que ens
varen donar continuen votant en contra, però nosaltres insistim
perquè ens sembla que és una qüestió de justícia, que és una
idea que s’acabarà imposant a la legislació balear.

Finalment, votarem en el mateix sentit les esmenes dels
altres grups parlamentaris, sí que vull dir que en tema del
consell assessor hi estam en contra, hi estam en contra perquè
la composició ens sembla absolutament desequilibrada de
membres entre el Govern i els consells, primer tema, perquè
l’òrgan és bàsicament d’assessorament del Govern, perquè
bàsicament és un òrgan tècnic que en teoria el que ha de fer és
elaborar projectes de llei per enviar al Parlament, això és
bàsicament la seva funció principal, i no entenem que se li
vulgui donar una naturalesa tan peculiar, amb una composició
tan estranya, que al final es desnaturalitza la seva funció. No
només l’està desnaturalitzant sinó que jo vull deixar constància
aquí que els governs de diferents colors polítics durant deu
anys han passat olímpicament del consell assessor, perquè ara
sembla que el consells assessor és molt important de
l’elaboració de la llei quan els governs s’han dedicat a passar.
De fet, nosaltres humilment vàrem dur aquí una proposició de
llei d’un esborrany de règim econòmic matrimonial que havia
elaborat la Comissió Assessora de Dret Civil i la majoria va
votar en contra. Ja veiem la valoració que es fa d’aquesta
comissió que ara sembla que és tan important quan durant anys
i més anys simplement ha quedat en no res la seva feina ja que
no s’ha recollit per part dels diferents governs.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputat. Para defender la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular RGE núm. 13546/16 y
posicionarse respecto a las enmiendas de los otros grupos
parlamentarios tiene la palabra el Sr. Jerez, por un tiempo de
diez minutos.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument per fixar la posició del meu grup amb relació a
aquelles esmenes que encara queden vives en aquesta llei. Vagi
d’entrada que el meu grup parlamentari, i jo en particular,
reconeix la bona feina que s’ha fet en les dues o tres ponències
que s’han convocat prèviament, sí que és cert que d’una forma
bastant accelerada, no hem entès tampoc per què hi havia tanta
urgència, a més tanta necessitat de fer-ho amb tanta celeritat.
Confiï i esper que les preses no ens acabin traint. 

En qualsevol cas, dit això, crec que encara estam a temps de
moltes coses perquè sí que és cert que encara queda molt de
bessó, queda molta qüestió a discutir, queda molta substància,
queda molt de substrat i, precisament, no és qualsevol el
substrat que queda sinó que queden precisament qüestions
relacionades amb la composició de la comissió assessora, que
crec que és un tema certament important, i una altra qüestió

com pugui ser la pròpia exposició de motius o l’esmena que
nosaltres presentam amb relació a la societat rural menorquina.

Per tant, esper i confiï que aquesta comissió i el plenari
serveixin perquè aquestes qüestions acabin concentrant el
màxim consens possible de la mateixa manera que ha
concentrat consens moltes esmenes presentades a aquesta llei
que s’han incorporat i que, a més, no són qualsevol cosa. 

Començaré per la nostra esmena, que és l’esmena 13546,
que afecta l’article 24, i que parla de la societat rural
menorquina, nosaltres mantenim aquesta esmena en
contraposició a l’esmena que el Grup Parlamentari MÉS ha
presentat al text. Com tots saben la societat rural menorquina
és una institució jurídica històrica i s’ha regit tradicionalment
d’acord amb els costums i la tradició i ha estat la forma
d’administrar moltíssimes explotacions agrícoles i ramaderes
a l’illa de Menorca. Es tracta d’una composició entre el soci
cultivador i el propietari de la finca que arriben a un acord
d’amplitud, de flexibilitat atès que sí que és cert que la llibertat
de pactes aquí es permet.

L’actual redactat, el text que hem acabat modificant, va ser
redactat pel Sr. Miquel Coll i Carreres, un advocat de l’Estat i
uns dels pares de l’actual compilació i, en principi, aquest
article 64 per la seva... per tan senzill com és i pel respecte que
s’ha tengut a aquesta institució no ha generat massa problemes
a l’illa de Menorca, i també és cert que durant moltíssim
d’anys, parlam dels quinze anys darrers, podem veure com la
societat rural menorquina poc a poc es va reduint, tant és així
que en aquest moment podem considerar que s’ha reduït fins i
tot en quinze anys a la meitat.

Un tema important que s’ha invocat aquí i crec que és un de
l’esperit pel qual nosaltres presentam aquesta esmena és el tema
fiscal o, en particular, les exigències d’hisenda damunt aquest
tipus de societat. És cert que hisenda les va arribar a equiparar
a aquelles societats mercantils i convencionals com puguin ser
una societat limitada, una societat anònima i això, idò...,
certament a una institució tan costumista i tan tradicional sí
que... va començar a preocupar, feta una consulta a hisenda, va
dir que estava fora i no estava sotmesa a determinades
obligacions a les quals estaven precisament sotmeses les
societats mercantils convencionals.

A nosaltres ens preocupa aquest fet, ens preocupa el fet que
l’esmena que s’ha acabat incorporant per part del Grup
Parlamentari MÉS acabi donant el tractament que no toca a la
institució de la societat rural menorquina, que acabin
precisament sent exigibles a aquesta societat les exigències
pròpies de les societats convencionals que operen al tràfic
mercantil ordinari i per tant nosaltres defensam la nostra
esmena en els termes en què està redactada.

És cert que aquests esmena no la presentam nosaltres sense
haver consultat ningú, sinó que està feta i confeccionada
d’acord amb l’Associació d’empresaris agraris de Mallorca que
ha tengut a bé també fer les aportacions que així han
considerat.

I és cert que també, i s’ha invocat aquí, hi ha un cert risc,
una certa amenaça, un cert perill que efectivament aquesta
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institució acabi diluint-se en el temps, acabi desapareixent i
acabi sent sotmesa a la Llei d’arrendaments rústics.

Totes aquestes motivacions que acab de plantejar aquí són
les motivacions que inspiren la redacció de la nostra esmena i
que avui defensam.

En relació amb la resta d’esmenes, en particular la 13563
del Grup Mixt, Gent per Formentera he de dir que mantenim la
nostra transacció que crec que millora el text, no per una
qüestió de substància, sinó per una qüestió estrictament tècnica
jurídica, bàsicament crec que hi ha una frase que és possible
suprimir-la perquè crec que no aporta, sinó que redunda i en
conseqüència crec que la simplificació d’aquest article, crec
que és adient en el sentit que nosaltres demanam. Seria suprimir
des de la paraula “encara” fins a la paraula “aquest”.

I dit això vull dir que, les esmenes presentades pel Grup
Mixt, Gent per Formentera, les votarem totes en contra, no
precisament pel seu contingut, sinó perquè han estat ja
incorporades per altres esmenes fetes per altres grups
parlamentaris, que acaben bàsicament reconduint la situació i
avui mantenir aquestes esmenes crec que no té cap tipus de
sentit.

En relació amb totes aquelles altres qüestions, diré que
mantenc els vots que vàrem manifestar a comissió tant pel que
fa a les esmenes d’El Pi, com les de Podem, les del Grup Mixt,
Ciutadans, i dir que, a les esmenes 13362/16, de MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca relacionades amb l’exposició de
motius, estam disposats a donar-hi suport o almanco a no
posicionar-nos en contra de l’exposició de motius que es
reflecteix a la transacció que vostès ens proposen.

I en relació amb l’esmena 13639, que fa relació a la
comissió assessora, en relació amb la seva nova composició,
dir-los que d’entrada ens agradaria, i ho dic sincerament perquè
crec que la comissió assessora també ha d’evolucionar de la
mateixa manera com evoluciona la mateixa comissió i crec que
la proposta que es fa és una passa i és una passa important en
relació amb la representació i representativitat que han de tenir
determinades illes en relació amb la mateixa comissió, cosa que
en aquest moment, ara mateix, no tenen.

La qüestió de la paritat, l’hem discutida, no entraré en
aquesta qüestió, com més ampla sigui la composició més
generosa és la paritat. Per tant, nosaltres apostam, si s’ha de
mantenir la paritat, per una composició com més ampla millor
perquè hi hagi més marge de flexibilitat. Si parlam d’una
composició de cinc membres, difícilment podrem -
evidentment- arribar a encaixar totes les peces així com volem,
i vagi per endavant que nosaltres sempre hem manifestat que la
capacitat de les persones està sempre per damunt del sexe en
relació a la redacció de lleis i valgui aquí aquesta manifestació
perquè crec que és absolutament important dir-ho.

I en relació amb aquesta nova enumeració que ens
presenten, jo li demanaré un recés perquè és inevitable que jo
els demani un recés després de tantes modificacions, que
s’entenen, que s’expliquen, que no és qualsevol cosa, que crec
que s’ha de filar prim i per tant, jo deman ja d’entrada al
president que ens permetin abans de passar a votació, a veure

si podem encaixar determinades qüestions. Però així com vostè
ha anat comentant i anat agafant al vol una sèrie d’apunts... i
crec que és cert que la no adscripció al Govern és una passa en
la qual nosaltres..., és a dir, estam d’acord... en l’adscripció al
Govern hi estam d’acord, perdó, hi estam absolutament
d’acord, és un tema que nosaltres hem discutit moltíssimes
vegades i vostè sap quina ha estat la meva posició i crec que
això facilitarà certament el nostre posicionament favorable.
Ara, hi ha una sèrie de qüestions que vostè acaba d’invocar que
m’acaben cridant moltíssim l’atenció.

Parla que a cada període legislatiu es nomenarà el Consell
assessor de dret civil. Jo em sembla que això li resta
independència -crec que li resta independència-, crec que si
cada quatre anys, d’acord amb el timing del període legislatiu
hem de triar la composició del consell assessor, li estam llevant
independència, li estam llevant independència perquè el fem
subjecte al Govern de torn i crec que no hauríem de polititzar,
si tant voleu, la..., no la composició, però sí la naturalesa de la
composició de la pròpia comissió assessora, seran designats
aquells membres que efectivament consideri la majoria
parlamentària que han de formar part del consell assessor.

I els vull recordar que la naturalesa del consell assessor és
una naturalesa certament acadèmica, científica si tan volen,
jurídica... i per tant, crec que tots aquests elements no s’han de
posar damunt la balança o damunt el faristol polític. Crec que
és important que almanco el període d’elecció vagi
descompassat, si m’ho permeten, que vagi descompassat en el
sentit que pugui ser triat cada cinc anys, cada tres anys. Per
tant, això no faria que cada govern de torn estigués pendent
d’una renovació interessada, que estic segur que li restaria
independència.

Assessora el Parlament, però a quin parlament? El
Parlament o els grups parlamentaris? Perquè el Parlament és
una cosa i els grups parlamentaris en són una altra. El
Parlament és la Mesa del Parlament i els grups parlamentaris
són una cosa absolutament distinta.

No estic d’acord que assessorin els consells insulars, però
no pel fet que no sigui... l’opinió del consell insular... bona
l’opinió de la comissió assessora en relació amb les consultes
que li puguin fer els consells insulars, parl d’Eivissa i
Formentera, crec que això és una amenaça, és un risc, és... és
en certa manera... -acab, Sr. President-, és llevar autoritat a la
comissió assessora de dret civil d’Eivissa i Formentera que té
autonomia pròpia per poder assessorar en aquelles matèries que
així ho consideri al Consell Insular d’Eivissa i al Consell
Insular de Formentera. Menorca no té comissió assessora i... i
no, no, no crec que la creï, però crec que efectivament hem de
respectar la comissió assessora de dret civil d’Eivissa i
Formentera...

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Res més, Sr. President, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para defender las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto, Ciudadanos, RGE núm.
13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13626, 13627 y
13629/16, y posicionarse respecto de las enmiendas de los
otros grupos parlamentarios tiene la palabra la Sra. Ballester,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. A nosotros nos quedan ocho
enmiendas. Me gustaría retirar una de ellas porque ya se
introdujo con la aceptación de otra enmienda de otro grupo,
que es la 13629, la 13629, que incluía al Consejo Asesor de
Ibiza. La enmienda 13629, que queríamos que se incluyera al
Consejo Asesor de Ibiza y ya se incluyó con otra enmienda de
otro grupo.

Entonces voy a comentar brevemente las enmiendas que nos
quedan. Vamos a ver, tenemos la enmienda 13619 al artículo
1, y la 13620 al artículo 5. Ambas van dirigidas en el mismo
aspecto, hacen referencia a las donaciones entre cónyuges o a
la donación universal, que son irrevocables excepto en algunos
casos. Entonces el proyecto de ley dice que serán revocables en
el caso que se cumplan los supuestos a) y b) del apartado 1 del
artículo 7 bis. Pero en ese artículo 7 bis de la Compilación del
Código Civil hay otro apartado que también hace referencia a
los cónyuges que es el apartado e), y el apartado e) pone que
también serán indignos de suceder, es decir, se podrá revocar,
los que hayan acusado al causante de delito para el que la ley
señale pena grave si es condenado por denuncia falsa. Entonces
la propia Compilación del Código Civil dice que son indignos
para suceder varios casos: a), b), c), d), e), f), g); pues bien, hay
tres de los casos que hace referencia tanto a las donaciones
entre cónyuges o a la donación universal; sin embargo el
proyecto de ley sólo pone dos de los casos, el a) y el b), y a
nuestro entender tanto el a), como el b), como el e) hacen
referencia a este tipo de donaciones cuando pueda ser
revocable. Por eso queremos que se añada el apartado e) que ya
existe en la Compilación del Código Civil de Baleares que está
en el artículo 7 bis.

Después tenemos una enmienda, que es la 13621, que es de
modificación del artículo 16 del proyecto de ley. Nosotros
consideramos que es una enmienda muy importante, porque
habla sobre los cónyuges legitimarios en la sucesión. Entonces
en el proyecto de ley pone que son cónyuges legitimarios en la
sucesión si entre los cónyuges separados ha habido una
reconciliación debidamente acreditada; entonces el
superviviente conservará los derechos. Lo que pasa es que
“debidamente acreditada” no se explica aquí qué significa,
cómo puede estar debidamente acreditada. Hay mucha
jurisprudencia sobre esto, y de hecho ya se recoge en el Código
Civil; por eso nosotros hemos añadido en esta enmienda, detrás
de “debidamente acreditada”, añadimos “conforme a lo
establecido en el artículo 8.3.5 del Código Civil”, y este
artículo dice que entre cónyuges separados habrá reconciliación
cuando sea notificada al juzgado que conoció la separación o
al notario que otorgó la escritura pública, y me gustaría
recordar que hace poco salió un artículo en el Diario de
Mallorca donde a una mujer separada le deniegan la viudedad

justamente por este hecho, porque se separó pero luego volvió
a haber reconciliación pero no lo notificó al juzgado o al
notario que otorgó la escritura pública de separación. Por lo
tanto a esta persona, a esta viuda, se le ha negado, pese a que
estuvo muchos años cuidando a su marido enfermo, se le ha
negado la pensión de viudedad. Por lo tanto creo que estos
mismos problemas pasan también en las herencias y creo que
se debería especificar en este proyecto de ley, ya que lo
estamos modificando para mejorarlo, que haga referencia a este
artículo del Código Civil porque ya hay jurisprudencia
reiterada.

Luego tenemos dos enmiendas, la 13622 y la 13627, al
artículo 23.2 y al artículo 31. Creemos que hace referencia a
que las herencias que herede la comunidad autónoma las
adquieran obviamente establecimientos de asistencia social, de
educación, culturales, pero que estén ubicados y desarrollen su
actividad y tengan como beneficiarias a las personas que
residan en la comunidad autónoma. Nos parece correcto que si
los bienes han sido heredados en la comunidad, pues que
queden en la comunidad. Y bueno, estamos de acuerdo, así
como está el proyecto de ley, en que esas herencias se repartan
un tercio, un tercio, un tercio entre Govern, la isla respectiva y
el municipio. Por lo tanto sí que mantendríamos como está el
proyecto de ley pero además añadiríamos que las personas
beneficiarias fueran residentes en las islas.

Después tenemos otras dos enmiendas que también irían
juntas, que son la 13623 y la 13624. También nos parece muy
importante porque es una alegación de la AGRAME, es una
alegación de los propios payeses de Menorca, donde piden que
se elimine la palabra de sociedad civil particular a las
sociedades rurales, y esto es debido a que la fiscalidad que
conlleva el tipo de contrato si es una sociedad civil particular,
pues la fiscalidad es mucho más elevada que si es un contrato
directamente, ya que la fiscalidad es mucho mejor. Creo que
también es muy importante no solamente mantener -es verdad-
estas tradiciones forales de cómo se nombran las cosas, sino
que también es muy importante que las sociedades rurales se
mantengan en si mismas, y con esta fiscalidad tan alta que le
confiere ser una sociedad civil particular puede hacer que estas
sociedades desaparezcan.

Y, por último, tenemos la 13626. En la 13626 queremos
que..., en la versión en castellano de la Compilación habla de
que el heredero o sucesor contractual obligado al pago de la
legítima podrá, sin intervención de los legitimarios, aceptar la
herencia y pagar la legítima, pone en metálico aunque no haya
en la herencia. Nosotros consideramos que en metálico, así
como en la versión catalana sí que se ha cambiado a sous, pero
en la versión castellana sigue estando “en metálico”, y quiero
recordar que hoy en día está prohibido pagar en metálico más
de 1.000 euros, no se puede. Por lo tanto queremos cambiar “en
metálico” por “en dinero”, o sea que se pueda pagar en dinero,
porque no es lo mismo, en metálico es que se lo das en dinero
contante y sonante, mientras que en dinero pueden hacerse
transferencias o pagarse de otra manera.

Y ya están todas las enmiendas. Nosotros también
pediríamos un receso para comentar con el Grupo MÉS las
propuestas que nos han hecho sobre el consejo asesor. Muchas
gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para defender las enmiendas
del Grupo Parlamentario Podem Illes Balears, RGE núm.
13632 y 13633/16, y posicionarse sobre las enmiendas de los
otros grupos parlamentarios tiene la palabra el Sr. Morrás, por
un tiempo de diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Les posicions respecte de les
esmenes les mantendrem en el ple en què es debatrà la llei. 

Volem aportar unes propostes a l’esmena 13639/17, que es
tracta del Consell Assessor del Dret Civil de les Illes Balears,
i és en el quart punt, on es parla de triar els membres del
consell assessor; entenem que si hi ha consells assessors ja
territorials es pot aprofitar ja l’existència d’aquests consells i,
per tant, les persones adients per ocupar un lloc al consell
balear; per tant proposem que o bé les persones que trien els
consells ja estiguin proposades per al mateix consell assessor
del territori que sigui, si existeix el consell assessor territorial,
o que siguin triades dins les persones que ja formen part del
consell assessor territorial.

Respecte de les funcions del consell assessor, la
modificació b), que és que poden assessorar també jurídicament
els consells insulars, crec que hauria de preservar la capacitat,
si existeix un consell assessor en el mateix territori que el
consell insular polític que fa la consulta, que es prioritzi que
sigui el consell assessor insular del mateix territori el que
assessori el consell que faci la consulta. Per això proposo el
mateix text afegint “sempre que no existeixi un consell assessor
insular -jurídic, s’entén- en el mateix territori”.

Respecte de les esmenes 13633 i 13632, presentades per
Podem, volem dir que aquestes esmenes van en la direcció de
redimir uns drets que són feudals i que aquesta redempció sigui
per part del titular del domini útil que pugui elegir, que pugui
triar no fer el pagament de cap tipus d’indemnització a un
titular del domini directe. Entenem que els censos i els alous
són institucions jurídiques pròpies del feudalisme que
perpetuen en la seva majoria i en l’àmbit dels drets reals
situacions de desigualtat jurídica que tenen el seu origen en
privilegis de sang derivats, en definitiva, dels senyorius
nobiliaris. Ambdues figures jurídiques van arribar a les Illes
Balears amb la conquesta catalana, però el seu origen està en
els... -perdó, és que en català em resulta més difícil- en
l’emfiteusi romana. Es considera que la distinció entre el
domini... o considerem que la distinció entre el domini directe
i útil és una rèmora d’un passat medieval derivat de la societat
estamental impròpia d’una societat moderna i d’un estat social
democràtic de dret, on el principi de sentit social de la propietat
privada ha d’esdevenir en element inspirador de tot sistema de
drets reals, i per això considerem que s’ha d’abolir de forma
total i no de forma parcial, com es va incorporar o com
s’intenta incorporar per part dels grups MÉS per Mallorca i
MÉS per Menorca, diguem que es tracta de reduir al mínim
possible el pagament d’aquesta prebenda, d’aquesta forma de
retre homenatge a uns senyors feudals que encara rebran
beneficis per haver estat propietaris d’una terra important, en
atenció també als acords pel canvi adoptats ja fa dos anys, en

què vàrem recollir la intenció clara de tots els grups polítics
que els vàrem firmar d’abolició d’aquest impost. Per això
nosaltres continuem mantenint aquestes esmenes i entenem que
aquest impost feudal ha de ser abolit d’una vegada per totes, i
no fer un arranjament per minimitzar-lo a un 0,5%, que al final
és mantenir, mínimament però mantenir, una figura feudal
d’homenatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte... o para defender
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista RGE núm.
13639/16, presentada conjuntamente con los grupos
parlamentarios MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca, y
posicionarse respecto de las enmiendas de los otros grupos,
tiene la palabra la Sra. Camps por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bon dia a tots. En primer lloc em
referiré al posicionament en relació amb les altres esmenes. No
ho explicaré en detall perquè ens reservaren per al debat de
plenari aquest detall. Sí que, igual que ha fet MÉS per Menorca
en relació amb l’esmena de Gent per Formentera, hi donaríem
suport, a la 13559..., perdó, 13563, que seria afegir una nova
disposició addicional; a aquesta sí que hi donaríem suport; a les
altres, no. 

I en relació tant amb les esmenes de Ciutadans, del Partit
Popular i d’El Pi, crec que han fet una bona feina a ponència.
Ha estat una feina llarga. No puc coincidir amb el Sr. Jerez que
ara anam accelerats i que encara queda temps i que posem més
pausa; crec que hi hem dedicat molt de temps, a aquest projecte
de llei, si bé és cert que és un projecte de llei molt tècnic i molt
complicat, a vegades, i d’aquí aquesta feina, però crec que hem
de fer l’esforç per tal de seguir endavant amb el tràmit
parlamentari.

En relació amb les esmenes d’El Pi només vull fer dos
comentaris, que aquí sí que els vull fer. Quan a la causa de
desheretament, el fet que no hi hagi aquest vincle paternofilial
entre el testador i l’hereu per causa imputable al legitimari,
entenc que podria ser una idea o un raonament absolutament
lògic, però açò el que suposa és judicialitzar el post mortem, és
a dir, s’haurà de justificar o acabarà... un gran nombre de casos
podria acabar als jutjats per veure si realment aquesta falta de
vincle era imputable o no al legitimari, la qual cosa creim que
genera més problemes que una altra cosa, i entenem que en
qualsevol cas es pot fer una altra modificació d’aquesta llei,
d’aquesta compilació, on es tracti en profunditat el tema de les
legítimes, que crec que s’hauria de debatre. Però en qualsevol
cas aquesta esmena no la podríem acceptar.

Igual que tampoc l’esmena relativa a la guarda i custòdia
compartida, que surt recurrentment a diferents lleis. Entenem
que és un tema important, però en aquest cas concret el nostre
dret civil no hi té competències directes, malgrat que s’hagi
copiat el model català, amb la qual cosa també li haurem de dir
que no.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613633
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613639
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I ara em centraré en dues esmenes. Una de MÉS per
Menorca i de MÉS per Mallorca que és la que fa referència a
l’exposició de motius, la 13662/16; crec que no ens hi hem
d’estendre molt perquè realment és extensa. Tots els portaveus
tenim còpia del text consensuat arran de la transacció que va
proposar el Grup Parlamentari Socialista; la finalitat d’aquesta
transacció era simplement llevar un grau excessiu tècnic que
creim que no era adient dins una exposició de motius i corregir
alguns aspectes que crec que, bé, han estat perfectament
acceptats i consensuats amb els autors d’aquesta esmena i, per
tant, acceptam aquesta proposta de transacció.

I en relació a l’esmena més controvertida de totes, que seria
aquesta que crea la nova comissió assessora, efectivament, hem
rebut durant aquesta comissió l’escrit tal i com el diputat Martí
l’ha llegit. Efectivament, hi ha tres punts que no s’han llegit,
però que sí que consten a l’escrit que se’ns ha passat, que és
que en el punt 4 del punt 2, quant als membres i les membres
del consell assessor, així com estava redactat creava confusió
de com es triaven, és a dir, qui els designava, posa “el Govern
i consells insulars”, però no fixava el nombre, amb la qual cosa,
doncs, òbviament cada un en tria 2, i s’ha d’especificar, i aquí
consta en aquest escrit que se’ns ha passat.

Després també una petita correcció a l’apartat tercer, apartat
segon..., és que no són articles, però bé, seria com si fos article
3.2, quan parla de la comissió assessora d’Eivissa i Formentera,
òbviament ens referim a la comissió de dret civil, que també
s’ha corregit aquí.

I per últim deixar clara referència que l’elecció i
nomenament inicial dels membres d’aquesta comissió
assessora, que es farà en un termini de dos mesos des de
l’entrada en vigor de la llei, sigui en coherència amb el que s’ha
dit, que coincideixin per legislatures, sigui fins a final de la
present legislatura, en coherència amb l’anterior.

Sé que el Partit Popular no hi està d’acord, així ho ha
manifestat el Sr. Jerez. Jo crec que açò no resta independència,
açò copia el model que té el Consell Consultiu ara mateix. No
hem d’oblidar quina naturalesa tindrà aquesta comissió
assessora, que és precisament d’assessorament i crec qui
assessora ha de ser de la confiança de l’assessorat. Amb la qual
cosa entenem que s’ha de fer coincidir amb les legislatures i,
per tant, tota l’esmena amb ella mateixa, tal i com se’ns ha
passat, és absolutament coherent i és absolutament lògica.

I crec que ara mateix no tenc res més a afegir. En qualsevol
cas sí que demanaria, si és necessari, m’afegiria a aquesta
sol·licitud de fer un recés per fer una redacció exactament
literal de com quedaria aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora en turno de réplica...

Pues a solicitud del Sr. Jerez, la Sra. Ballester y la Sra.
Camps suspendemos la sesión por un tiempo de cinco minutos,
para tratar sobre diversas transacciones.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Però no hi ha torn de contrarèplica?...

EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, si os parece, podemos
continuar la sesión. En el turno de réplica tiene la palabra la
Sra. Sílvia Tur, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President, seré molt ràpida. Repassant un poc tot
com ha quedat veig que hi havia qüestions de diferents esmenes
que havíem plantejat que s’han integrat en altres texts i, per
tant, demanaríem la retirada de les esmenes de Gent per
Formentera i Partit Socialista 13560, 13562 i 13563. Per tant,
només quedaria una única esmena nostra per votar en aquest
moment. Per la resta res més a dir, seguiré la votació i ja
expressaré el meu vot respecte de les esmenes que queden
vives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra el Sr. Martí,
por un tiempo de cinco minutos. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no, en tot cas, dir que de la comissió assessora hem
intentar recollir tot el que hem esmentat, hem passat aquesta
còpia per escrit. Vull dir simplement que en el punt 3, de
funcions del consell assessor, bé, és una qüestió simplement a
l’apartat b) hi apareix dues vegades apartat b), però és un error
de la seqüència de les lletres, s’ha de corregir. I respecte de la
resta en tot cas si els grups consideren que reflecteix bé el que
hem exposat abans no tenc res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Reus,
por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervendré. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES tiene la palabra el Sr. Melià, por un tiempo de
cinco minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Volíem fer un parell de
comentaris. El primer comentari és que esperam que el Grup
Parlamentari Podem doni suport a la nostra esmena, la 13640,
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amb relació als alous quan la finca canvia de classificació de
rústica a urbana ja que si estan en contra de la desigualtat que
suposa la figura dels alous i lluiten en contra d’aquest senyoriu
feudal se suposa que no deuen voler que s’aprofitin del canvi
de classificació aquests senyors feudals. Esperam que per
coherència donin suport a aquesta esmena. 

En relació amb les paraules de la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, clar, a mi m’encanta perquè sempre em
diuen, està bé, hauríem de fer un debat de legítimes, quan
vengui una proposició de llei o un projecte de llei de legítima
ja ho discutirem, però ara no. Clar, vostès han aprofitat un
projecte de llei de successions per ficar de tot, de tot i molt;
però clar, quan l’oposició intenta ficar una cosa molt més humil
de tots els canvis que vostès han fet sobre un projecte de llei
únicament de successions resulta que no és el moment adequat,
que ja ho discutirem a un altre projecte de llei. 

Després em diuen, no tenim competències, no tenim
competències, vostès fan una regulació de propietat en relació...
no tenim competència en relació amb el tema de la custòdia
compartida, vostè em diu no tenim competència i vostès
mateixos són els que fan una llei de lloguer turístic que entra en
matèria de propietat horitzontal on no tenim gairebé res de
competència, però a vostès això els és igual; en aquest cas sí
que tenim una competència expansiva, però amb les nostres
propostes tenim una competència restrictiva. Sincerament crec
que haurien de polir els seus arguments per dir que no a
l’oposició i aplicar el rodillo, crec que tenen altres arguments
un poc més sòlids que aquests.

Quart comentari que li volia fer, bé, això de la comissió
assessora ens sembla un bunyol total i absolut. Començam la
comissió que no ha d’assessorar els consells insulars, acabam
la comissió que han d’assessorar els consells insulars amb una
duplicitat mal resolta, perquè resultarà que en els consells
insulars hi haurà dues comissions assessores, una insular i una
balear, que assessoraran, sincerament, no té cap sentit. Ni té
cap sentit, jo no conec cap precedent, d’una comissió assessora
d’una administració que estigui nomenada majoritàriament per
altres administracions, no conec molts de casos, però resulta
que una comissió assessora que està adscrita al Govern de les
Illes Balears que té deu membres vuit membres són nomenats
per altres administracions, que són consells insulars. Això jo no
crec que tengui molts de precedents.

Però clar, la Sra. Camps, del Grup Parlamentari Socialista,
diu, han de ser de la confiança de qui és l’assessorat, però és
que no serà de la confiança perquè no el nomena, qui és
l’assessorat és el Govern, bàsicament, que depèn aquesta
comissió assessora del Govern, però no nomena la majoria dels
seus membres. Per tant, no serà de la seva confiança. 

La incoherència, la poca solidesa del plantejament
d’aquesta comissió assessora és que és tan descriptible que
sembla mentida que vostès no vulguin fer una cosa un poc més
seriosa, un poc més responsable, perquè a mig camí de la
comissió han anat canviant d’opinions i de parers sobre què
havia de fer i què no havia de fer. Entenem que aquesta no és
la manera de fer les coses ben fetes i de fer les coses que
tenguin un recorregut i aquesta comissió assessora serà un
fracàs perquè no està ben pensada, no està ben travada, no

encaixa amb les seves funcions ni en el seu funcionament ni en
la seva composició i al final s’haurà de replantejar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Popular
tiene la palabra el Sr. Jerez, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula només per
centrar-me en una qüestió que ens ha ocupat el darrer temps i
la darrera mitja hora o més, és el tema de l’esmena presentada
per tal de regular la composició de la Comissió Assessora del
Dret Civil de les Illes Balears. S’ha fet una recomposició
intentant arribar a acords i concentrar el màxim de consens
possible, nosaltres estam agraïts perquè, efectivament, hi ha
hagut coses que s’han incorporat amb les quals nosaltres estam
d’acord i demanàvem que així es fes i, efectivament, s’ha
acceptat la nostra petició i encara seguim essent escèptics en
relació, insistesc, amb el que fa referència al període pel qual
s’ha de constituir precisament aquesta comissió assessora que
és precisament el període legislatiu, el període que comprèn des
de l’inici de la legislatura fins al final de la legislatura, amb
independència del que duri la legislatura. Crec que això,
insistesc, li resta independència perquè al cap i a la fi els
membres seran els que acabin ser nomenats per l’administració
que tengui la capacitat de nomenar-los, però que també en
altres qüestions, les qüestions polítiques, estic segur que també
sortiran o es posaran de manifest.

Sigui com sigui, pot ser això ho considerin una qüestió
menor, però jo crec que la major és una altra, la major és fer
evolucionar la comissió assessora, donar-li una empenta i en
aquest sentit crec que la major està precisament en el que acab
de dir. Per tant, nosaltres, encara que siguem escèptics respecte
d’aquesta particularitat, nosaltres no ens oposarem sinó tot el
contrari, donarem suport a aquesta comissió assessora. 

És cert el que nosaltres proposam i en particular amb
relació a aquella comissió assessora que existeix en el si del
Consell d’Eivissa crec que és important respectar la seva
naturalesa, respectar també, com no pot ser d’altra manera, el
seu criteri i d’aquí que s’incorporin determinades qüestions que
facin referència a aquesta comissió assessora que, a més, ve a
petició, precisament, d’aquesta pròpia comissió assessora. 

Jo no sé si el Sr. Melià s’ha adreçat a la Comissió Assessora
de Dret Civil per sondejar el seu criteri, per sondejar el seu
parer i per saber què pensen en relació precisament amb
aquesta qüestió, però la proposta que des d’allà ens eleven i la
que finalment s’acaba materialitzant és que sigui la pròpia
institució insular, que és el Consell Insular d’Eivissa, i en
aquest cas la resta de consells insulars, és que acabin proposant
les persones que han de ser designades i acaben formant part de
la composició del consell assessor. Per tant, crec que aquí no hi
ha cap tipus d’incompatibilitat ni impediment, sinó que és una
qüestió absolutament legítima.
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Poca cosa més a afegir, nosaltres en relació a totes aquelles
qüestions que ens han manifestat a ponència mantindrem
exactament el mateix criteri per coherència. I en relació amb
aquesta qüestió ja li anuncio, com he fet durant la meva
intervenció prèvia, el nostre vot favorable, de la mateixa
manera que ho farem amb l’exposició de motius d’acord amb
l’esmena que els grups parlamentaris que conformen la majoria
ens han fet arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Ballester, per un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Únicamente comentar acerca de esta
enmienda que se ha estado elaborando ahora que, en principio,
nos parece bien que entren los consejos para designar a los
componentes, pero ya dijimos en la primera redacción que nos
parecía que (...) más equilibrado entre consejos y Govern,
además hay tres libros, por tanto, creemos que quizás cuatro
componentes para un sólo libro está desequilibrado, creemos
que podría hacerse dos componentes para cada libro, es decir,
de los consejos y más equilibrado para el Govern. Nosotros
seguramente nos abstendremos en esta enmienda. Nada más.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears tiene la palabra el Sr. Morrás, por un tiempo de
cinco minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Res, muy breve, molt breve,
respecte del text definitiu de l’esmena 13639, hi estem d’acord,
estem d’acord també amb les incorporacions i que, amb
caràcter previ, hagi de ser consultat el Consell Assessor de Dret
Civil del territori que... del mateix àmbit insular que el consell
insular que consulti al consell assessor balear i, per tant,
votarem a favor d’aquesta esmena.

Sr. Melià, respecte de la l’esmena que presenta El Pi i al seu
suggeriment perquè nosaltres donem suport a la 13640, a
l’esmena presentada per vostès, crec que no té sentit que la
votem a favor perquè nosaltres neguem la major, i és que no
existeix aquest... dret de rebre sous a canvi de tenir una
propietat fa molt de temps, aquest dret ve derivat de..., -ai, una
altra vegada- l’emfiteusi romana, perdó, i el dret civil o sigui
aquest dret real que ve de tant lluny no ha d’existir. Per tant...
no pot... existeix, però no ens conformem amb que es baixi més
el preu i, a més, no es tracta de beneficiar a uns o a uns altres,
sinó que es tracta d’abolir aquest dret que tenen. I no ens
conformem tampoc amb el 0,5% que suposa ara mateix aquest
impost. I, per tant, no hi donarem suport perquè és reconèixer

que amb menys quantitat aquest dret ha d’existir i per això
tampoc no donarem suport a l’esmena 13640.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un tiempo de
cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, president. També molt breu, només... bé, crec
que ens hem de donar l’enhorabona, encara que el Sr. Melià
pensi que és un bunyol, però per haver fet possible la confecció
bastant consensuada d’aquest consell assessor de dret civil de
les Illes Balears a la qual donarem suport.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Una vez finalizado el debate pasaremos a
las votaciones.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, perdoni, just un detall que els volia fer veure,
hi ha una imprecisió a la redacció de la proposta de la creació
del consell, perquè a l’apartat 3.2..., a l’apartat 3.2 parla de la
“Comissió Assessora de Dret Civil d’Eivissa i Formentera”, i
la denominació correcta és “Consell Assessor de Dret Civil
Propi d’Eivissa i Formentera”. Per tant, els pregaria que facin
la correcció dins la redacció perquè quedi expressat
correctament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Estau d’acord amb aquesta precisió?

EL SR. MORRÀS I ALZUGARAY:

Sí, Sr. President.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Parlam de l’apartat tercer...3.2?

LA SRA. TUR I RIBAS:

3.2.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Ha de dir: “Consell Assessor de Dret Civil Propi d’Eivissa
i Formentera”.
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EL SR. PRESIDENT:

Pues pasamos a las votaciones. Votación de la enmienda
transaccionada de los grupos parlamentarios MÉS por Menorca
y MÉS por Mallorca RGE núm. 13362/16.

Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votación de la enmienda transaccionada de los grupos
parlamentarios MÉS por Menorca, MÉS por Mallorca i
Socialista RGE núm. 13639/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció.

Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSITA PER LES ILLES RGE núm. 13540/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Enmienda del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES RGE núm. 13536/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Enmienda del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES RGE núm. 13536/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 13534/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario EL PI
PROPOSTES PER LES ILLES RGE núm. 13537, 13538,
13539 i 13535/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
RGE núm. 13546/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
Gent per Formentera, RGE núm. trece mil... no, perdona, la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, Gent per
Formentera, RGE núm. 13563/16 está retirada.

(Remor de veus)

Están retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, Gent per Formentera, la 13536/16, la 13562/16 y la
13561/16.

¿No lo había dicho? Y la 13560, creía que ya la había
dicho, perdón.
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Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
Gent per Formentera, RGE núm. 13559/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 8 en contra..., no, perdó. 0 vots a favor; 8 en
contra i 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
Ciutadans, RGE núm. 13623 y 13624/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, Ciutadans,
RGE núm. 13629 está retirada.

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
Ciudadanos, RGE núm. 13622 y 13627/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
Ciudadanos, RGE núm. 13619 y 13620/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
Ciutadans, RGE núm. 13621 y 13626/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears RGE núm. 13633 y 13632/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de los artículos y disposiciones a los cuales se
mantienen enmiendas.

Votación del artículo primero.

Votos a favor?

Votos en contra? A ver, perdón... repetimos la votación.

Votación del artículo primero. 

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo cuarto.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de los artículos quinto y séptimo.

Votos a favor?

Perdona, quinto y decimosexto... decimosexto.

(Remor de veus)

Repetimos, porque al Sr. Secretario siempre hay que
escucharle.

Votación de los artículos quinto y séptimo.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 23... 

(Remor de veus)

Ho has entès?

(Remor de veus)

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 24. 

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 28.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 30.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 31.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de la exposición de motivos.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votación de los artículos, disposiciones y denominaciones
a los cuales no se mantienen enmiendas.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, Sr. President. No sé si m’he perdut, però hem votat
els articles 15, 22, 29, vint i...

EL SR. PRESIDENT:

Viene ahora...

EL SR. MELIÀ I QUES:

...15, l’article 15, l’hem votat?

EL SR. PRESIDENT:

No, viene ahora.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Però està dins aquest bloc?, o en un bloc separat?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

La segunda votación el 15 i el 29, van juntos.

Bueno, votación de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, Sr. Presidente, sólo una puntualización, dice que se
van a votar los artículos y denominacions en què no hi hagi
esmenes i en el 35 bis nosaltres, o sigui el Grup Podem, tenim
vives les esmenes..., es referent a la modificació de l’article 63
respecte dels alous... i tenim vives les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

El 35è bis?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí... És possible que estigui confós, però...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuamos con la votación. Votació de l’article 35è bis.

¿Votos a favor?

Perdón, ¿iniciamos la votación?

(Remor de veus)

Perdón. Votació de l’article 14è i de la disposició
addicional segona.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles 15è i 29è.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 20è.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 22è.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 35è bis.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 45 / 28 de juny de 2017 767

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 35è quinquies.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional segona.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició derogatòria.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la denominació del projecte de llei, de l’article
2n, article 3r, article 6è, article 7è, article 8è, article 9è, article
10è, article 11è, article 12è, article 13è, article 17è, article 18è,
article 19è, article 25è, article 26è, article 27è, article 32è,
article 33è; article 34è, que ha passat a denominar-se
“disposició addicional segona bis”; article 35è, article 35è ter,
article 35è quater, disposició addicional primera, disposició
transitòria primera, disposició transitòria segona, disposició
final primera i disposició final segona.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda dictaminado el Proyecto de ley
RGE núm. 10512/16, por el cual se modifica la Compilación de
Derecho Civil de las Islas Baleares.

Asimismo se les recuerda que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 125 del Reglamento de la cámara,
dentro de las 48 horas siguientes de la fecha de finalización del
dictamen, en escrito dirigido al presidente de la cámara,
tendrán que comunicarse los votos particulares y las enmiendas
que habiendo sido defendidas y votadas en comisión y no
incorporadas al dictamen se pretendan defender en el Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Aplaudiments)
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