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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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Aitor Morrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CANO I JUAN:

Silvia Cano substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

I Elena Baquero substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Jo crec que substituesc Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, correcte.

(Algunes rialles)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

Elaboració del dictamen del Projecte de l lei RGE
núm. 8321/18, de consul tes populars i  processos
particulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el
Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i
processos participatius. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11393,
11394, de l’11397 a l’11408, de l’11411 a l’11421, i 11423,
i per posicionar-se respecte de les dels altres grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sra. Sureda, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Durant la
ponència es van aprovar una sèrie d’esmenes, crec que unes
quatre del nostre grup parlamentari, intentarem que avui se’n
pugui aprovar alguna més, i a continuació passaré a explicar
les esmenes que ens han quedat vives per debatre en comissió.

De l’11393 a l’article 3, quan posa que estan inscrites en
el registre únic de participació ciutadana, per a nosaltres ja és
perquè té un àmbit d’actuació a l’interès de les Illes Balears;
per tant eliminam perquè consideram que és una reiteració
repetir l’àmbit d’actuació si està dins el registre. 

Pel que fa a l’11394 a l’article 7, eliminaríem el punt 3 de
l’article; segons l’article 92 de la Constitució els referèndums
-és igual que siguin municipals, insulars o autonòmics- no són
vinculants i són consultius. Per tant eliminaríem aquest punt,
pensam que han de seguir essent només consultius.

En referència a l’article 13, l’esmena 11396, estam dins la
fase de sol·licitud del referèndum, que no és una fase de
resolució; per tant la resolució  no pot ser estimatòria o
desestimatòria, hauria de ser una resolució d’admissió o
inadmissió d’aquesta sol·licitud. A l’article..., al mateix
article , a l’esmena 11397 parlam dels ajuntaments, i no ha
d’existir un recurs d’alçada en el ple; va en contra de la
normativa del procediment vigent i per tant convidam a
estudiar-ho i que es pugui llevar.

L’esmena 11398 a l’article 37, amb aquesta esmena i
d’altres que seguidament anomenaré nosaltres volíem o ens
agradaria ampliar l’objecte de la llei, ampliant-lo a persones
jurídiques; com aquesta esmena 11398 tenim l’11399,
l’11402, l’11403, l’11404, l’11405, l’11414, l’11415,
l’11416 i l’11420, que van en aquest sentit d’ampliar la
participació a persones jurídiques. Per tant aquestes ja no les
tornaré a explicar.

Després a l’article 38 també l’esmena 11400, que
consideram que en aquest punt allà on es fan subdivisions
complica la llei, per tant eliminaríem el fet de poder fer
subdivisions. D’aquestes esmenes també en trobarem algunes
a altres articles; per tant nosaltres en coherència llevam
aquestes sots-seccions o subdivisions, i parlam de l’11401 i
l’11406.
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A l’article 53 tenim l’11407, que en aquest cas intentam
simplificar el nombre de persones posant un total de 2.500
persones. Ho vàrem parlar a ponència i nosaltres no és per no
semblar a la modificació que vàrem fer a la Llei de les
iniciatives legislatives populars, però ja que estam parlant
d’iniciatives autonòmiques deim que el total de persones que
puguin voler iniciar el procediment sigui de 2.500; no parlam
d’un municipi ni d’una illa en concret, com vàrem debatre a la
ponència. Per tant intentam simplificar-ho. A l’esmena 11408,
que parlam de l’àmbit insular, també ho feim de la mateixa
manera.

L’11412 a l’article 88, com a òrgan administratiu ha
d’existir el dret a recórrer, per tant eliminaríem el fet que no
hi pugui haver recurs; la llei posa que no pot existir recurs,
nosaltres llevam aquest paràgraf, i d’aquesta manera queda clar
que es llegirà segons la llei. El Partit Popular té una esmena
semblant en aquest sentit i ens agradaria que es tengués en
compte.

En referència a l’article 91 tenim l’11413, que pensam que
han de poder abstenir-se, no es pot obligar la gent a aixecar-se
i sortir pel fet de no voler o  no poder abstenir-se en una
decisió que pot no ser acceptada per complet per aquell
membre. Per tant pensam que té dret tant a abstenció com a
favor com en contra.

Pel que fa a l’artic le  106, amb l’esmena 11419
eliminaríem l’expressió “d’un col·lectiu” per un motiu: perquè
no tenim constància de qui i com s’ha pogut triar el
representant d’aquest col·lectiu; per tant qualsevol persona es
podria erigir com a defensora de qualsevol col·lectiu, i
pensam que no pot ser i per tant llevaríem aquesta expressió.

Amb l’11421 a l’article 112 eliminaríem la partida
pressupostària a què pertany per dues raons; si com s’ha dit a
l’article 111 ja l’administració competent diu que té la
necessitat de saber a quina partida específica ha d’anar, la
persona que fa la proposta no té necessitat d’haver-ho de fer;
sobretot quan hi pot haver dues partides, l’administració ja
decidirà a quina l’ha de computar.

I per acabar, l’11423, que no veim l’obligatorietat
d’elaborar un reglament. Nosaltres en aquesta disposició el
que demanàvem era que tenguéssim la possibilitat de poder fer
un reglament i no obligar l’administració a fer-lo.

Per altra part, a les esmenes dels altres grups parlamentaris
ens mantendrem en la posició que vàrem tenir en ponència; i
a les esmenes que no vàrem poder debatre perquè no hi vàrem
poder assistir ens abstendrem i ja les acabaríem de debatre en
el plenari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 11435, 11443, 11444, i de
l’11450 a l’11456, i per posicionar-se respecte de les dels

altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. De les esmenes que
ha presentat el Grup Popular, en primer lloc l’11435, l’11443
i l’11444 afecten a la matèria dels referèndums. En aquesta
matèria nosaltres, les nostres esmenes van dirigides a
considerar que si bé els referèndums municipals com a norma
general han de tenir el caràcter vinculant, com posa la llei,
demanam que si expressament s’acorda per l’entitat que fa la
convocatòria puguin també no tenir aquest caràcter vinculant.
És una possibilitat que té la llei i pensam que és més flexible,
sobretot, i més respectuosa amb el principi d’autonomia
municipal. El Pi demanava precisament que fossin tots no
vinculants; nosaltres pensam que l’administració que fa la
consulta, si bé el referèndum té tota una quantitat de... de
mobilitzacions de recursos públics, pot participar tot el cens
electoral, normalment es fa per adoptar una decisió, la norma
general ha de ser el caràcter vinculant, però no té sentit que si
a un moment determinat llevem aquesta potestat, aquesta
possible flexibilitat a l’administració convocant que, si vol i
així ho acorda i creu que és convenient, no tengui aquest
caràcter, per açò aquestes esmenes que hem presentat.

Després l’11450 es refereix a l’article  48 i parla de...
l’article 48, som a l’article que regula els límits materials,
personals i temporals de les consultes; per a nosaltres aquesta
és una esmena fonamental i bàsica i, a més, d’aquesta esmena
dependrà gran part de la nostra posició davant aquesta norma.
És cert que l’article 47 d’aquesta llei posa que les consultes
seran en matèries que siguin competència de l’entitat
convocant, però l’article que regula els límits personals,
materials i temporals, que és el 48, hauria de posar
expressament que “únicament i exclusivament es poden fer
consultes en matèries que són competència de l’entitat
convocant”, per evitar malentesos en aquesta matèria que crec
que és una de les qüestions fonamentals.

Després tenim un altre grup d’esmenes, les 11451, 11452
i 11453, que són respecte de les entitats que han de decidir a
cada àmbit l’inici de les consultes o els processos
participatius.

Nosaltres pensam que és millor en una qüestió d’aquest
tipus que siguin els òrgans col·legiats de govern, tant insular
o local o de la comunitat autònoma, els  que prenguin la
iniciativa i que després... també l’11454, idò també sigui el
plenari en tot cas qui prengui la decisió de convocatòria. Es va
discutir en ponència, sé que és un tema... per exemple en
l’àmbit municipal es poden produir multitud de casos i
multitud de situacions, però pensam que no ha de ser una
qüestió que pugui estar a l’arbitri, idò, fins i tot d’un batlle en
minoria que es dediqui a fer consultes cada dos per tres i això
el que facin... no tengui la utilitat que ha de tenir una llei de
consultes que és la participació dels ciutadans, sinó que sigui
una manera de governar en qüestions... a un municipi sense
tenir en compte que bàsicament som a una democràcia
representativa i que, per tant, les decisions les han d’adoptar
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les persones elegides en les eleccions i que la participació
ciutadana és un element que sí hem d’incentivar i que s’ha de
millorar, però que no ha de substituir el sistema de decisions
de les administracions.

I per acabar ens queden dues esmenes: l’11455 que, bé, era
una esmena més tècnica, si la decisió administrativa, l’acte
administratiu de convocatòria s’havia de dir decret, acord o
disposició, nosaltres com que elevàvem la decisió al plenari
parlàvem d’acord, al final crec recordar..., perquè vam tenir
tres o quatre canvis en aquesta qüestió, que va quedar en
disposició, però bé, està viva aquesta esmena.

I la darrera, l’11456, doncs també parlava de recursos, hi
havia una disposició contra la qual no cabia recurs i nosaltres
introduïm..., crec que és la mateixa esmena o en el mateix
sentit que comentava la portaveu d’El Pi, idò que qualsevol
resolució administrativa no pot produir indefensió i per tant,
ha de ser objecte de possible recurs a la jurisdicció competent
i aquestes són les esmenes que defensam.

Respecte de les esmenes dels altres grups mantindrem la
mateixa posició que en ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, de la RGE núm. 11490 a la RGE
núm. 11498 i la RGE núm. 11500, i posicionar-se respecte de
les de la resta de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
comparec avui aquí per defensar les meves esmenes, no he
estat... no he format part de la ponència i, per tant, desconec
els termes en els quals s’han produït determinades
transaccions, determinades aprovacions. com és natural,
malgrat haver mirat el dictamen que n’ha sorgit. En tot cas,
Ciutadans tenir onze esmenes, en queden deu de vives, n’hi ha
una que ha estat incorporada al redactat i n’hi ha una altra que
tot d’una retiraré. Per tant, en tot cas ara en defensaré nou.

Hi ha un primer bloc d’esmenes, que són de supressió dels
articles 2  a 6 seguint el dictamen del Consell Consultiu i
bàsicament perquè, d’acord amb aquest dictamen, no tenen un
encaix constitucional, per tant, el que proposam és eliminar
tota aquesta partida d’articles, evidentment això basat en
sentències d’aquest mateix tribunal que estan referides allà, en
relació amb la llei catalana i també amb un decret de Canàries.

A l’esmena 11495 de l’article..., referida a l’article 7.3,
nosaltres indiquem que el caràcter vinculant de què parla
aquest punt de l’article 7 només ho sigui quan ho estableix la
convocatòria, no per defecte, és a dir, que hagi de ser un,
diguem, explícit.

L’esmena 11496 a l’article 11 és la que retirem, aquí
demanàvem que aquests membres de la comissió promotora
fossin reduïts, que passassin de 20 a 5, hem vist que han passat
de 20 a 10 i ens sembla que ens una reducció acceptable, per
tant, retirem..., és a dir , si haguéssim format part de la
ponència hauríem arribat a una transacció en això, no havent-hi
estat retirarem ara l’esmena.

L’esmena següent, l’11497, fa referència a la sol·licitud
de convocatòria, nosaltres creiem que no pot ser del president
de la corporació i, per tant, en proposam l’eliminació i que ho
sigui només a sol·licitud de la majoria simple del ple. Aquesta
és la proposta de la nostra esmena.

L’11498, creiem que la durada que aquí està establerta
hauria d’estar en concordança amb la grandària, per dir-ho així,
de la població i que no hauria de ser una cosa fixada o que en
tot cas s’hauria de fixar a través de diferents paràmetres.

I en la darrera esmena, l’11500, nosaltres tampoc no veiem
a la manera com està la redacció, a més veig que no ha quedat
tocada al llarg del procés de ponència i per tant, també en
demanam la supressió, la supressió d’aquest article que és
l’article 32.3.

Respecte de les esmenes de la resta de grups, en general
votarem en concordança a aquelles que són... diguem que estan
d’acord amb les que nosaltres hem proposat o a aquelles que
d’alguna manera hi tenen una vinculació i per tant, hi votarem
a favor. Votarem en contra d’alguna, de poques, i a la majoria
ens abstindrem.

I ja està, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. En torn a favor o en contra de
les esmenes pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada Sr. Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats, diputades. Nosaltres
des de Podem en un principi mantindrem el vot emès a
ponència fins haver escoltat la resta de grups parlamentaris. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant al debat de fons, el
reservam lògicament per al dia en què s’aprovi al plenari i pel
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que fa a les esmenes que en aquests moments encara queden
vives nosaltres farem les següents propostes. 

En relació amb l’esmena 11454 del Partit Popular, que fa
referència a l’article 61.1, creiem que es podria incorporar
una transacció, en tot cas esperarem a debatre-la després que
el Grup Socialista faci la seva proposta que ens ha fet arribar
ara mateix per escrit, la faci a la seva intervenció, creiem que
es podria arribar, per tant, a un acord de redactat en aquest
sentit.

Per altra banda tendríem les esmenes que estan
relacionades a l’article 88, l’11412 d’El Pi i l’11456 del
Partit Popular, en relació a si cal o no cal recurs a aquest
article 88. Nosaltres estaríem disposats a votar a favor que sí
hi calgui el recurs, com proposa el Partit Popular, i en aquest
sentit també es podria entendre que l’esmena d’El Pi, l’11412,
també es podria encabir d’aquesta manera.

Llavors, quant l’esmena 11413 d’el Partit Popular, per tal
que els membres del consell de participació... eliminar, -
perdó-, d’El Pi, 11413 d’El Pi, quant a eliminar la
impossibilitat d’abstenir-se dels membres del consell de
partic ipació, hi estaríem d’acord, estaríem a favor de la
incorporació d’aquesta 11413 d’El Pi.

I finalment en relació amb l’esmena 11423 també d’El Pi,
referida a la disposició addicional cinquena, en el sentit de
suprimir que no fa falta un reglament, també estaríem
disposats a votar a favor, que també s’incorporàs al text.

I en relació amb la resta d’esmenes mantendríem el mateix
sentit de votació que a la ponència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Des de MÉS per Menorca volem
expressar abans de res que estam contents, molt contents, que
es pugui tramitar i aprovar aquesta llei, creiem que qualsevol
demòcrata hauria d’estar content que puguem desenvolupar un
mandat, que és el mandat que s’estableix a la Constitució
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia, de participació política
i en concret a l’Estatut d’Autonomia a l’article 15, apartat c),
diu “promou entre els drets de participació política, el dret a
promoure la convocatòria de consultes populars”. Un Estatut
d’Autonomia que va tenir un ampli suport i que, per tant, el que
fem avui i  e l que farem quan s’aprovi aquesta llei, es
desenvolupar i fer efectiu un mandat estatutari.

Quant a la nostra posició respecte de les esmenes que
queden vives, nosaltres ens mantindrem amb el mateix vot que
vam tenir en ponència i una vegada s’hagin exposat les

transaccions per part dels grups dels acords pel canvi, que ja
han parlat, també les assumirem i les donam suport.

Sí que volia comentar de les esmenes que queden vives,
alguns aspectes rellevants. Per part de MÉS per Mallorca ja
s’ha explicat, però bé consideram que les esmenes 11413 i
11423 d’El Pi són raonables i acceptables i, per tant, les
donarem suport. I també aquella tant d’El Pi com del Partit
Popular, quan deia que no hi cal el recurs respecte de les
decisions del consell de participació, que creiem que es pot
trobar un text conjunt que incorpori la mateixa idea al text de
la llei.

Respecte d’altres aspectes que no compartim, sí que els
volem deixar clars i defensar. Per una banda, quant als
referèndums municipals, nosaltres sí que pensam que ha de ser
vinculant, un referèndum, a diferència d’una consulta, té com
a base el cens electoral, i entenem que els poders públics han
d’atendre i fer allò que els ciutadans han decidit. Quin sentit,
entenem nosaltres, tindria doncs convocar tot el cens
electoral, els ciutadans voten, els ciutadans elegeixin i que hi
calgui la possibilitat després de no fer cas, que els poders
públics no facin cas de la decisió que han pres els ciutadans.
No és una consulta que es basa en un registre de participació
ciutadana i, per tant, sempre serà sectorial, parlam d’un cens
electoral, un cens electoral que té la mateixa estructura i el
mateix funcionament que el que es determina pel sistema
electoral i per a l’elecció dels nostres representants. Per tant,
nosaltres creiem que sí ha de ser vinculant.

Després també s’ha posat en dubte doncs la participació de
les entitats ciutadanes i algunes propostes s’han volgut ampliar
i substituir per la referència de persones jurídiques, entenent
que una persona jurídica és una institució creada per una o més
persones físiques, per acomplir un objectiu social, amb o
sense finalitat de lucre, per tant, s’introdueixen les entitats
amb ànim de lucre. Nosaltres creiem que aquestes ja tenen
mecanismes de participació i que la finalitat d’aquesta llei és
crear un espai i donar garanties perquè les entitats ciutadanes
puguin participar en..., bé, fer efectiva la seva participació en
l’àmbit polític.

També volem defensar que no són viables, i ja ens
agradaria, esmenes que intenten eliminar les seccions o sots-
seccions del registre de participació, i m’explic. Aquesta llei
parteix d’una voluntat expressada a l’Estatut d’Autonomia,
però té una limitació molt clara, molt evident i  és la
reinterpretació que fa el Tribunal Constitucional el 2010,
arran de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i, per tant, ens
movem entre aquest punt d’inici i aquest punt de limitació. I
moltes coses d’aquesta llei només es poden entendre en clau
d’aquesta sentència, si volem que aquesta llei doncs tiri
endavant. I el Registre de participació ciutadana efectivament,
estableix seccions i sots-seccions, va fragmentant de manera
que el ciutadà pugui dir en què vol participar i en què no ho vol
fer, per açò existeixen aquestes seccions i subseccions, per
intentar generar distància respecte d’allò que algú pogués
interpretar que és un cens electoral i no és. Per tant, s’ha
d’entendre en aquest sentit, i per tant, nosaltres defensam de
mantenir-les.
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També defensam la necessitat de mantenir l’article 74, que
també s’ha qüestionat, respecte del vot presencial anticipat,
que permet que els ciutadans puguin fer des de la seva
residència habitual, la participació en una consulta popular, en
una consulta ciutadana.

I també finalment, que també s’ha qüestionat, l’article 105,
s’ha demanat la seva eliminació, quant al contingut de la
convocatòria, d’eliminar la possibilitat d’indemnització. Jo
crec que en una realitat pluriinsular poder participar vol dir
que a vegades els ciutadans de les altres illes han de ser
d’alguna manera compensats per la despesa que pugui ser
desplaçar-se per exemple, a un fòrum de partic ipació
ciutadana que preveu aquesta llei, perquè si no, doncs
lògicament, no estaran en la mateixa situació d’igualtat
d’oportunitats.

Per açò a totes aquestes esmenes que encara avui estan
vives, nosaltres no hi vam donar suport en ponència, no hi
donarem suport avui, creiem que no s’ajusten realment a la
realitat de les nostres illes i a la realitat del context que tenim
i el context que tenim, lamentablement, lamentablement, és el
que he esmentat abans d’un marc jurídic que és el que és i ens
limita substancialment, però una cosa és explicar i defensar
les aspiracions polítiques, que les nostres jo crec que són
conegudes i són molt clares, i l’altra és de voler desenvolupar
una llei doncs que sigui viable i permeti que aquesta
participació política sigui real i amb garanties.

Per la nostra part res més, com he dit, mantindrem el vot
a la resta d’esmenes i de temes. I sí que volia deixar aquests
aspectes que per a nosaltres són importants i en els quals no
hi donaren suport i que creiem que són molt fonamentals i
essencials d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, presidenta. Per part del Grup Socialista dir que
pensam que les esmenes debatudes incorporades han millorat
la proposta de llei. Ens sembla oportú que s’incorpori
l’esmena 11456 del Partit Popular que dóna més seguretat
jurídic a la possibilitat d’interposar un recurs davant la via
corresponent. Compartim amb El Pi l’esmena 11413, que és
un dret poder abstenir-te durant una votació i, per tant,
pensàvem i pensam que no s’ha de limitar. 

Mantenim la proposta de transacció que vàrem mantenir a
l’11423, a la disposició addicional cinquena, proposam
suprimir directament aquest article, ja que compartim que és
molt millor deixar oberta la possibilitat que els ajuntaments
no hagin de reglamentar necessàriament els processos de
pressuposts participatius i els que ho vulguin fer que ho facin,

però els que no, que són molts, doncs, que continuïn fent-ho
com ho fan fins ara perquè, al cap i la fi, la llei és prou clara
respecte del marc de possibilitats i límits, per tant, deixam
aquest marge als ajuntaments perquè facin les coses com
trobin oportunes.

Dit això, m’agradaria fer algunes consideracions després
d’una darrera lectura al text. A l’article 57, que és de la
comissió promotora per dur endavant una consulta per
iniciativa ciutadana, on diu “un mínim de 20 persones” pensam
que, per coherència amb l’article 11, que vàrem reglamentar
que havien de ser 10 persones, aquest hauria de mantenir
aquest mateix nombre, no?, per una qüestió de coherència i
d’isomorfisme amb aquest article. A més, que si per organitzar
un referèndum que afecta el conjunt dels electors només és
necessari un mínim de 10, i aquí parlam d’una consulta que és
sempre sectorial, sembla raonable optar per la mateixa
fórmula d’un mínim de 10. A més, com que tampoc no
limitam al màxim, si es troba necessari sempre poden ser 20.

Després a l’esmena 11454, del PP, a l’article 61,
concretament 61.1, faig una proposta de redacció que sembla
menys confusa, més..., més clara: “La convocatòria d’una
consulta ciutadana, o diverses conjuntament, correspon,
mitjançant decret, a la presidència del Govern, consell o
ajuntament. La convocatòria serà acordada prèviament pel
Consell de Govern -que, disculpau, no ho he posat-, o pel ple
sempre que les sol·licituds compleixin els requisits establerts
per aquesta llei, i d’acord amb què disposi la normativa
específica d’àmbit local”. Pensam que és molt més clara que
la redacció que hi ha i incorporaria la proposta del Partit
Popular de substituir “deliberació” per “acord”. 

I respecte de la resta d’esmenes manifestar que votarem en
el mateix sentit que a ponència, però mirarem la possibilitat
d’incorporar una esmena del Partit Popular a l’article 48,
respecte dels límits de les consultes, perquè pensam que no li
fa mal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull
agrair el suport a les esmenes que ens han donat diferents
grups parlamentaris i agrair als grups que donen suport al
Govern que s’hagin plantejat acceptar aquestes tres esmenes,
crec que milloren el text i, per tant, va bé. 

Respecte de la disposició addicional, bé, si després fem
una aturada de dos minuts per veure si és millor, com vàrem
parlar en ponència, si s’hauria de votar en contra de la
disposició només per eliminar el tema del reglament, que era
la part important de la disposició, i no obligar que hi hagi
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reglament per ventura seria més fàcil, més que acceptar
l’esmena, votar en contra d’aquesta disposició; si de cas
després ho podem parlar.

I com he dit, respecte de la resta d’esmenes, ara mateix a
les que fan referència a la possibilitat que no sigui vinculant,
que tant n’hi ha pel Grup Parlamentari Popular com per part
del Grup Mixt, en aquest moment ens abstendrem, però sí que
de cara al plenari ens plantejarem, si n’és el cas, ja que
consideram que per a nosaltres no hauria de ser vinculant, però
dóna les dues oportunitats , ens plantejarem de cara al ple
donar-hi suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la qüestió del caràcter
vinculant o no dels referèndums municipals, la nostra proposta
jo crec que és raonable, és a dir, és agafar que el principi
general sigui vinculant tenint en compte els raonaments que ha
fet el Sr. Martí, però no tancar la porta. Jo crec que no fem
cap bé al principi d’autonomia municipal dient que si l’òrgan
convocant vol, i així ho diu expressament la convocatòria, que
no sigui vinculant, per tant no diem als ciutadans: vostè
participa i després ja veurem, sinó que vostè participa i ja sap,
prèviament, que no serà vinculant, per tant, ho diem a la
convocatòria i ho deixam obert. Segurament el 99,9% dels
casos si una administració municipal, i jo vull pensar que la
majoria de les administracions municipals adopten decisions,
doncs, raonables i lògiques, ho faran vinculant, però ja dic, es
pot donar el cas que aquesta voluntat hi sigui, i si la llei li
deixa la porta oberta tenim una llei més flexible i no pens que
faci cap mal al text legal. 

Insistim en l’esmena 11450, a l’article 48, per a nosaltres
és una qüestió important, el límit ha de quedar clar, no fa cap
mal que quedi ben clar que l’àmbit de les consultes ha de ser
l’àmbit de les competències de l’administració convocant de
la consulta; i l’article apropiat és quan parla dels límits
personals i materials i temporals d’aquestes consultes, no que
estigui dins d’un altre article d’una forma poc contundent i poc
clara.

Respecte de les esmenes a les quals es proposa transacció,
l’11456, que la Sra. Cano ens presentava el text i pensam que,
efectivament, la seva proposta queda més clara i va dins
l’esperit de la nostra esmena, que era l’important, que
proposàvem, per tant, hi estaríem d’acord. Perdó, l’11454,
m’he equivocat d’esmena nostra, que era a l’article 61.1, amb
aquesta estaríem d’acord.

Crec que és important també arribar a una transacció
respecte de l’article 88, el tema del recurs del consell de
participació, perquè crec que no seria correcte que no hi pugui

haver cap tipus de recurs, per tant, també estaríem oberts a la
transacció d’aquesta esmena.

Respecte de la resta crec que ja ha quedat dit i ens
mantenim en el que hem dit abans.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Només per indicar que no ens oposam
a aquestes dues transaccions que s’han proposat, les altres que
hi pugui haver, eh!, després ja hi votarem en conseqüència,
però no hi tenim cap inconvenient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Barceló, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, jo, per finalitzar, el primer de tot lògicament crec que
fem una passa molt important, sobretot quan s’aprovi
definitivament en el plenari, per fer efectiu el que disposa
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 15,
de manera genèrica en el 15.1 i de manera més específica en
el 15.2, on es va introduir en el 2007 la possibilitat que es
fessin consultes populars per part de Govern, consells i
ajuntaments. Per tant, amb aquesta aprovació d’aquesta llei
farem efectiva, efectivament, d’una vegada aquesta possibilitat
més àmplia de participació ciutadana, que creiem que és
fonamental en l’avanç democràtic.

Pel que fa a les propostes que s’han posat damunt la taula,
com he dit abans, la transacció que fa referència a l’article
61.1, que ha proposat el Grup Parlamentari Socialista, ens
sembla bé. També l’especificació que s’ha fet respecte de
l’article 57 perquè quedi coherent amb la modificació que es
va fer a l’article 11. 

Amb el que no estarem d’acord és amb l’esmena del Partit
Popular 11450, referida a l’article 48, en relació que les
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consultes ciutadanes només es puguin fer en matèries que
siguin competents de l’administració convocant; creiem que
la participació ciutadana ha de poder ser sobre qualsevol
matèria en aquest sentit, una altra cosa és la vinculació que
tendria, lògicament, però sí que donaria molta més força si hi
ha una consulta en relació amb un tema, encara que no sigui
per exemple estrictament competència d’aquella
administració, per poder, diguem, dur una demanda a una o una
altra administració que sí fos competent. Crec, per tant, que
aquesta limitació aniria contra l’esperit de la participació
ciutadana i no ens semblaria bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Jo només afegir-me al que esmentava
el portaveu de MÉS per Mallorca respecte de l’esmena 11450,
de restringir les consultes -consultes, no referèndums,
consultes- a les competències, quan un ajuntament segurament
pot consultar els ciutadans un determinat projecte que no és
pròpiament de la seva competència, però per saber quina
posició ha de tenir l’ajuntament en relació amb aquella
actuació. Per tant, seria restringir molt l’àmbit de participació
perquè... un ajuntament, com a administració més propera, i
això tots els que hem estat regidors ho sabem, reben
demandes... mil, de la seva competència o que no són de la
seva competència, però la seva responsabilitat la du moltes
vegades a prendre, a haver de prendre decisions. No em
referiré a escola d’adults, no em referiré a educació infantil,
a mil qüestions que no són pròpiament del seu àmbit
competencial, però que un ajuntament pot haver de consultar
els ciutadans si ha de fer una escoleta o no, quina participació
hi ha de tenir i, per tant, açò ho restringiria molt
substanciosament. 

No podem compartir, per tant, aquesta idea expressada en
aquesta esmena, tot i que entenem el que vol dir i lògicament
els límits jurídics estan molt clars, no hi ha cap dubte que aquí
algú es pugui sobrepassar en cap sentit, però sí que
restringiria, crec, l’àmbit de participació.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Simplement vull comentar que
mantindrem el mateix sentit de vot anunciat i que estam oberts
a estudiar i a aprofundir en algunes de les esmenes que queden
vives. Ho estudiarem, ho analitzarem, en parlarem i després
votarem en conseqüència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. I ara, com ha demanat la Sra. Sureda,
farem un recés de dos minuts per clarificar les qüestions que
tenguin... pertinents a fer.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el recés, donaré la paraula a la Sra. Sureda per tal
que pugui formular la retirada de dues esmenes, que així ho ha
fet arribar a la mesa.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Només he de dir que l’esmena 11412,
vist que queda transaccionada amb l’11456 del Grup
Parlamentari Popular, i per facilitar la tasca, la retiraré perquè
així ja queda aclarit.

I també retiraré -i esperin que la trobi...-, aquí, l’11423,
que fa referència a la disposició addicional cinquena que, com
hem comentat abans, només obligava a fer un reglament, i vist
que el nostre... era aquest canvi, basta votar en contra d’aquesta
disposició addicional i per tant jo retiraré l’esmena.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Així mateix abans de passar a
les votacions els volia comunicar que la Sra. Cano, del Grup
Parlamentari Socialista, ha fet una proposta de modificar
l’article 57, que no té esmenes, i per tant els demanaria si puc
entendre que s’admet a tràmit aquesta proposta de modificació
que s’ha fet a l’article 57, i si és així passaríem a votar el text
tal com ha fet arribar a la mesa.

Entenc que sí. Per tant, idò, passam a la votació de les
esmenes. Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11421/18
a l’article 112.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11394/18
a l’article 7.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11419/18
a l’article 106.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11393/18
a l’article 3, 11397/18 a l’article 13, 11398/18 a l’article 37,
11399/18 a l’article 38, 11402/18 a l’article 40, 11403/18
també a l’article 40, i també a l’article 40, 11405/18; i
l’esmena 11406/18 a l’article 47, 11407/18 a l’article 53,
11408/18 a l’article 54, 11411/18 a l’article 74, 11413/18 a
l’article 91, 11414/18 a l’article 101, també a l’article 101
l’11415/18; l’11416/18 a l’article 105, també a l’article 105
l’11417/18 i l’11418/18; i per últim, l’esmena 11420/18 a
l’article 112.

Del bloc que s’ha referenciat ara votarem separadament
l’esmena 11413/18 a l’article 91. Passam idò a votar primer
aquesta esmena, l’11413/18 a l’article 91.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam ara a la votació de la resta d’esmenes esmentades
en aquest bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 11400/18
a l’article 38, 11401/18 a l’article 39 i 11404/18 a l’article
40.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 11450/18 a l’article 48.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 11451/18 a l’article 53, 11452/18 a l’article 54 i
11453/18 a l’article 55.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 11435/18 a l’article 7, 11440/18 a l’article 13,
11443/18 a l’article 16, i 11444/18 a l’article 18.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, voldria votació separada de la primera esmena,
l’11435, i les altres ja en un bloc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem idò a votació d’aquesta esmena, l’11435/18 a
l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam ara a la votació conjunta de les esmenes 11440,
11443 i 11444/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 11454/18 a l’article 61, amb la transacció
incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 11455/18 a l’article 62.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 11456/18 a l’article 88.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 11495/18 a l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 11498/18 a l’article 15, i 11500/18 a
l’article 32, havent estat retirada l’11496/18 a l’article 11.
Votam aquestes dues esmenes, l’11498 i l’11500.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 71 / 20 de febrer de 2019 1119

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 11490/18 a l’article 2, 11491/18 a
l’article 3, 11492/18 a l’article 4, 11493/18 a l’article 5,
11494/18 a l’article 6, i 11497/18 a l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara la votació del articles i les disposicions als
quals es mantenen esmenes. 

Votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 2, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 18 i 32.

Vots a favor?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, perdó, volia demanar votació separada, per favor; 2,
4, 5, 6 i 32, per una banda, i després el que queda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació dels articles 2, 4, 5, 6 i 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a la votació dels articles 11, 15, 16 i 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queden
aprovats.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, en el següent voldria votació separada dels
articles 3 i 13, per favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, com que s’han acceptat les esmenes, també
demanaria votació separada del 88, del 91 i després de la
disposició addicional cinquena, que també quedi votada per
separat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a la votació dels articles 3 i 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació conjunta dels articles 88 i 91.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la disposició addicional cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

13 vots... D’acord, 12 vots en contra i 1 abstenció. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam ara a la votació dels articles 37, 38, 39, 40, 47,
53, 54, 74, 101, 105, 106 i 122.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu: “112")

112, perdó.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 48.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 55.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 61 i 62.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queden
aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de les denominacions, els articles
i les disposicions als quals no es mantenen esmenes, tenint en
compte la modificació que s’ha fet i s’ha acceptat a l’article
57.

Passam idò a la votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votaríem la resta, no sé si cap grup vol votació
separada a la resta d’articles; no?

Passam idò a la votació de la denominació del projecte de
llei, denominació del títol primer, denominació del capítol
primer, articles 1 i  4  bis; denominació del capítol segon;
articles 6 bis i 6  ter; denominació del títol segon,
denominació del capítol primer, article 8, denominació del
capítol segon, denominació de la secció primera, articles 12
i 14, denominació de la secció segona... i la resta.

Vots a favor?

(Algunes rialles i remor de veus)

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queden
aprovades.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius.

I, així mateix, se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
a la Presidència del 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.

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