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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sr. Pericay... substitueix... el Sr. Pericay substitueix la Sra.
Olga Ballester.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jo substitueix el Sr. Damià Borràs, no, perdó!, Enric
Casanova.

LA SRA. PRESIDENTA:

En Jaume Garau substitueix Enric Casanova. Molt bé.

Elaboració del dictamen del Projecte de l l ei RGE
núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears.

Passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix a dictaminar
el Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, de la RGE núm. 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753,
755, 756, 762 , 767, 768 i 782/19, i per posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
el Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, no he tengut temps de mirar aquest full que m’han passat
de proposició de transaccions, que m’imagín que... supòs que
deu afectar alguna de les coses que diré, en tot cas, el miraré
amb calma quan hagi acabat aquesta intervenció, i a la rèplica
ja ho comentaré. Em limitaré, per tant, a comentar ara les
esmenes que nosaltres tenim vives.

L’esmena 782 és referida a l’article 3.a), que té com a
objectiu precisar que quan parlam de modalitats i
particularitats de manera genèrica parlam d’aquelles
modalitats lingüístiques de cada illa, que són, en fi, les
anomenades modalitats insulars que estan acollides i
perfectament determinades a l’article 35 de l’Estatut; per tant
nosaltres creiem que en aquest cas s’ha d’afegir aquesta
precisió geogràfica devora cada una d’elles.

L’esmena 762, referida a l’article 11.1, és ver que hi ha
hagut una transacció que ha estat recollida en el text; nosaltres
consideram que segueix essent insuficient i ens demanam
bàsicament, o em deman, què vol dir això de “manifestacions
comunes representatives d’una identitat compartida”, que és
com queda en aquest moment el text, bàsicament perquè el
concepte d’identitat compartida no pareix que sigui una
possibilitat, sinó una cosa inherent al fet que siguin
manifestacions comunes, i creiem que això no té per què ser

així, tal com està redactat en aquest moment. Per tant
nosaltres també en aquest cas, bé, fem una proposat que era
eliminar aquesta... aquesta, diguem, expressió entre comes,
bàsicament perquè creiem que no té aquest valor definitori
que aquí se li atribueix.

Les esmenes 746 i 747, referides a l’article 19, en realitat
nosaltres consideram -totes dues- que si hi ha un òrgan de
gestió que es pugui reconèixer com a tal, s’hauria de
començar per aquí i en tot cas, si aquest òrgan no existeix, en
una segona passa, en un segon estadi, crear-ne un de nou i no
pas plantejar d’entrada que havent-hi un òrgan en podem crear
un de nou, que és tal com en aquest moment el text diu, per
una qüestió, bàsicament, un principi d’economia i d’eficiència
que crec que l’administració pública hauria de tenir i no anar
creant i creant òrgans i més òrgans quan ja n’hi ha.

L’esmena 748, que fa referència a l’article 22, té com a
objectiu bàsicament..., bé, un doble objectiu, que està
relacionat amb el que a nosaltres ens pareix important, que és
protegir els drets dels propietaris; un primer és exigir que hi
hagi efectivament un requeriment previ del consell insular i
que no es doni per fet aquest requeriment; i, en segon lloc, que
les facultats dels propietaris de drets, en els casos que es
preveuen aquí, siguin les que són i no es restringeixin, tal com
el text de la llei preveu.

L’esmena següent la retirarem, la 749, si en volen prendre
nota, referida a l’article 25.b). Després tenim una esmena, la
750, que ja vàrem argumentar a bastament això a la ponència;
el concepte “estereotips sexistes” creim que d’alguna manera
és contradictori amb la idea de perpetuar la cultura popular i
tradicional, és a dir, que és una limitació, una tergiversació o
una manipulació del que és aquesta cultura, i proposam retirar
això, aquest fragment que està entre parèntesi. Ens pareix molt
bé que en tot allò en què es pugui de qualque manera anar
construint o anar elaborant o anar proposant en aquest camp
s’eliminin o es tinguin en compte evidentment aquests
estereotips sexistes, però creim que hi ha tota una cultura
popular que els conté i que no es pot entendre si el que fem és
laminar justament aquesta qüestió en relació amb un passat; és
com si a un llibre d’història deixàssim d’incorporar qualque
cosa que hagués passat simplement perquè ens desagrada. Per
tant crec que estaria bé que aquest punt fos eliminat.

Les esmenes 752 i 753 van un poc també alhora. El que
pretenen és de qualque manera..., fan referència a l’article 28
i pretenen que allò que està plantejat com una obligació pugui
ser o  hagi de ser una potestat, i que evidentment això no
comporti també la necessitat de crear aquests òrgans
col·legiats de què parlam.

La 755 a l’exposició de motius és una qüestió que crec que
és important en general, en qualsevol ordre de la vida, que és
no utilitzar eufemismes quan un vol referir-se a una
determinada entitat; crec que no té cap sentit parlar d’Estat
espanyol quan el que un vol dir és Espanya; per tant propòs
simplement la substitució d’un concepte per l’altre. I la 756,
que també és a l’exposició de motius, creiem, per moltes
raons que també es varen exposar al llarg de la ponència, que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201815363
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201815363
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900746
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900747
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900748
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900749
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900750
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900752
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900753
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900755
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900756
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900762
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900767
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900768
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900782


CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 112 / 14 de març de 2019 1761

convé eliminar aquesta referència a la llei de corregudes de
bous i benestar animal, o no sé ja com es diu, perquè va
canviar de nom devers tres o quatre vegades al llarg del seu
procés de tramitació o de doble tramitació parlamentària; en
tot cas això és el que proposa aquesta esmena.

Fora d’això teníem bastants més esmenes; n’hi ha hagut
que hem aconseguit introduir en el text, i també qualcuna que
ha permès fer una transacció que també ha estat positiva per al
text, i en aquest sentit tenim una part, diguem, de satisfacció
en relació amb la feina que hem fet a la ponència. Així i tot,
evidentment, ens en queden de vives i són aquestes que ara
acab d’exposat.

Llevat d’això, i atenent ja a la segona part de la qüestió, que
és la demanda de quina posició prenem en relació amb la resta
d’esmenes, bé, en principi prendrem la que hem pres en
ponència. Ara mirarem un poc les transaccions que ens
proposen i a partir d’aquí en el segon torn si de cas ja me
manifestaré amb més detall.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, presentades
conjuntament amb el Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.
776 i 777/19, i per posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot he de dir
que la 776 i la 778 van lligades, fan referència a qui compon
el Consell Assessor de Patrimoni Cultura Immaterial de les
Illes Balears. Aleshores, com que la proposta és que sigui un
funcionari i una persona amb competència reconeguda de cada
consell insular, això baixaria de 14 a 10 les vocalies. És un
intent de simplificació en què demanam el suport per poder
dur endavant aquesta major agilitació.

Respecte a les esmenes en general i a aquesta en la
coordinadora, he de dir  que s’ha fet un intent crec que
important de consens perquè se n’han retirat 9, més ara una
altra, 10 i de les 69 se n’han acceptat 15, transaccionades 13
més les 10 retirades, per tant, farien un total de 38 i per tant,...
-perdonau-, sí, retirades..., 38 i, per tant, en quedarien 32 de
negades, que ara serien 31, però de les quals n’hi ha 4 del PP
que estam disposats a negociar i a acceptar. Per tant, és més
de la meitat de les esmenes les que s’han transaccionat o s’ha
intentat arribar a un acord.

A més a més, presentam aquestes altres, crec que tots els
grups en tenen una còpia, són esmenes que s’han
transaccionat, sobretot amb Montse Seijas, d’acceptar allò del
respecte i dignitat dels animals, però sense la part d’integral
i respecte a l’article 2, el punt 3 el recuperaríem perquè ens
hem adonat que perd sentit, aleshores, per donar cohesió
recuperaríem aquest punt.

L’altra transacció... a la 730 és afegir “difusió”, perquè és
vera que el patrimoni s’ha de difondre.

Després proposam, ja que no es va aprovar per unanimitat,
eliminar la paraula “requisits” del títol de l’article 6, però
alhora afegir també “objecte  de salvaguarda” perquè
puntualitza molt bé. És a dir, serien les característiques del
patrimoni immaterial, però objecte de salvaguarda i si hi vénen
a bé poder-ho votar.

L’esmena 731, també de respecte als animals, i també per
donar una mica més de coherència, ens hem adonat que a
l’article 6 el punt 1 i el punt 2 parlen de les característiques i
algunes se superposen, amb l’esmena aquesta 731 la qual
acceptam, del respecte als animals, hauríem ajuntat els
apartats 1 i 2 per donar-li també una major... cohesió.

L’article 20, l’esmena 736, l’acceptaríem, “l’accés dels
béns culturals immaterials declarats d’interès cultural ha de
facilitar-se a tota la societat i per això l’administració ha de
fomentar el seu coneixement, accés i difusió”, ens sembla
correcte, però sense la part final que només feia referència a...
dedicada al col·lectiu educatiu, perquè, a més a més, a un altre
article ja se’n fa referència.

I respecte a l’article 22 i l’esmena 748 de Ciutadans,
mantindríem la primera part, donaríem suport que fos “previ
al requeriment del departament competent del consell
insular”, com requeria, però a més a més afegiríem també les
aportacions que havien fet tant el PSOE com MÉS per
Menorca que si se’n fa un ús l’administració ha de garantir, ha
d’assumir la responsabilitat de la conservació i la integritat del
bé durant el seu ús.

I demanam també el suport per a una esmena nova, en què
ja s’havia fet una transacció crec que amb una esmena de Xelo
Huertas, que era que a la disposició addicional primera que
“durant el primer any -això ja està aprovat, es manté-
comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta llei els consells
insulars elaboraran”... i nosaltres ara afegiríem si tothom hi ve
a bé “o actualitzaran l’inventari del patrimoni cultural
immaterial del seu territori”. Què passa? Que pot ser que hi
hagi una part inventariada, aleshores, seria una actualització
de... i demanam que o s’elaborin o en el seu cas s’actualitzin
perquè pot ser que ja hi hagi patrimoni immaterial que ja s’ha
tengut en compte.

I finalment, de les esmenes 804, 805 i 806, així com la
784 de l’exposició de motius del Partit Popular que van en el
mateix sentit, hi votaríem a favor, el que passa és que havíem...
recomanat disposició addicional, però si raona dins l’articulat
demanaria després tal vegada uns minutets per acabar de
consensuar i aclarir els punts.

Moltes gràcies a tots els ponents per la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, presentades conjuntament amb
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el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca RGE núm. 776/19 i
777/19 i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, presidenta. Quant a les meves, nostres, són les
mateixes que MÉS per Menorca i...

(Se sent una veu de fons que diu “per Mallorca”)

... MÉS per Mallorca, són les mateixes i no diré res, ja ho ha
dit la Sra. Vilaret.

Com que només he escoltat ara les esmenes de Ciutadans,
el posicionament de Ciutadans, les transaccions també seran
les mateixes, ens sumem a les que ha proposat MÉS per
Mallorca.

I, per part de... Ciutadans, que és el grup que he sentit fins
ara, quant a les modalitats lingüístiques nosaltres no hi estem
d’acord, creiem que són les modalitats lingüístiques d’una
llengua que és de la llengua pròpia d’aquesta illa. Per tant,
creiem que el text està bé com està.

Quant a la “identitat compartida”, crec que és una
transacció que se’ls va proposar i que recull molt millor que
no “identitat nacional”, que nosaltres tampoc... ho vèiem molt
bé. Per tant, crec que s’ha recollit i... l’esperit o la voluntat de
tots els grups.

Quant a la creació de més òrgans, a les esmenes que parlen
de la creació d’òrgans de gestió creiem que el text que vostè
proposa diu exactament el mateix, però una mica canviat, si no
hi ha aquests òrgans creats es crearan i si no ja es treballarà
amb els que hi hagi. Nosaltres pensem que sí recull el que
significa, el que volem que signifiqui.

Quant a protegir els drets dels propietaris, la Sra. Vilaret
li ha explicat el nostre propòsit tant del Sr. Castells com del
meu grup de protegir aquests drets dels propietaris. Sabem que
és molt molest i que és..., bé, que moltes vegades el que acaba
passant és que el propietari no t’acaba deixant el bé que
suporta el bé... el bé material i per això el compromís els
consells per assumir la responsabilitat de si en algun moment
passa alguna cosa, es va malbé i per això hem proposat... la
Sra. Vilaret ha proposta aquesta transacció.

I quant que sigui sexista... ai, quant als temes de gènere, de
discriminació per gènere, aquestes manifestacions culturals
seguiran existint, no les farem desaparèixer nosaltres. El que
passa és que al que s’ha de tendir és que tot això poc a poc vagi
desapareixent. A nosaltres, que a les festes de Sant Joan no
puguin colcar dones ens sembla molt malament, el que passa
és que evidentment no es pot prohibir, això seguirà existint,
però poc a poc la societat suposo que seguirà avançant i
esperem veure algun dia que hi hagi caixeres dones, i aquesta
llei no ho prohibeix, que això sigui essent així.

I quant a la Llei de benestar animal, no està tota
recorreguda aquesta llei, hi ha alguns articles recorreguts i hi
ha un article precisament que... o sigui, per molt que vulguem
protegir els drets dels animals i tenir-los tota la cura del món,
ja hi ha un article que diu que es mantindrà..., que la voluntat és
que es mantingui l’essència de les festes.

Després, quant al terme d’Espanya, aquesta llei parla molt
i surt moltes vegades el terme d’Espanya i suposo que per això
s’ha fet, alguna vegada diem “Espanya”, alguna vegada diem
“Estat” i alguna vegada es diu “Estat espanyol”, no crec que...,
no sé per què hi ha de veure... res estrany. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 784, 790, 792, 793,
796, 797, 798, 801, 804, 805 i 806/19, i per posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris té la paraula
la Sra. Sara Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. El nostre partit va presentar una
esmena a la totalitat i hem presentat 23 esmenes parcials
perquè enteníem que era el nostre deure si no prosperava
l’esmena a la totalitat, doncs, que poguéssim millorar aquest
text.

De les 23 esmenes n’hem retirat dues, 11 han estat
acceptades, o sigui, que estam contentes, i  han quedat 10
esmenes vives, però que creiem que alguna millora molt
aquest text i ens agradaria que ens les poguessin aprovar.

A l’article 8 hem substituït “poders públics” per
“administracions públiques”, perquè les competències recauen
sobre les diferents administracions públiques i entenem que
són aquestes les que han de prendre les mesures. 

A l’article 13, on parla de l’inici de procediment de la
declaració d’un bé d’interès cultura immaterial compartit s’ha
de notificar de forma motivada als quatre consells insulars que
hauran..., nosaltres hem substituït aquest “hauran” per “emetran
un informe preceptiu”.

En la mateixa línia a l’article 14 ens trobam amb una
redacció que diu: “les manifestacions més representatives del
patrimoni cultural immaterial s’han de declarar béns d’interès
cultural”. La nostra esmena ha substituït “ (...) podran”.
Entenem que aquestes dues redaccions són taxatives i que es
pot interpretar com una obligació i els consells entenem que
són els competents i que aquesta redacció, doncs, no té sentit
i pensam que quedaria millor i més clara de l’altra manera.

Les esmenes que queden aquí, les esmenes de l’article 21,
proposaríem una transacció, proposaríem que l’esmena 798
passàs a l’article 22, si m’ho accepteu, que era de salvaguarda.
Eliminam el punt 2 perquè ens agrada més la redacció que
trobam a la mateixa llei, a la 22.5, on diu: “els béns, mobles i
espais vinculats al desenvolupament dels béns culturals
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immaterials poden...”, aquí llevam l’obligació que existeix en
el punt 2, on diu que s’haurien de modificar les normes i
començar un planejament nou. Nosaltres entenem que això no
desprotegeix per a res el bé ja que al punt 3 explica que en
qualsevol cas preval el règim derivat d’haver declarat un bé
cultural immaterial de l’interès respecte de l’espai o immoble
que s’hi vinculi. Vull dir, que de cap manera queda desprotegit.

Bé, si ens accepten la 798 al punt 22, doncs, seria..., a
veure, seria el punt 6, seria un punt 6 nou. Aquí la redacció
quedaria: “en cap d’aquestes mesures de protecció suposaran
una restricció de les facultats dels propietaris o titular o drets
sobre els béns”; i aquí diu: “que puguin establir aquestes
limitacions hauran de cedir en el seu cas processos previstos
a la Llei de patrimoni” i tal. Això ho vàrem parlar, era que calia
arribar amb unes comissions a un acord amb els propietaris;
pensam que això no limita sinó que obri, perquè molts de
propietaris per por que entri molta gent o que hi vagi al final
tenim que molt de patrimoni no surt al llum i que seria positiu.

En aquest sentit diem que votarem a favor de l’esmena
748, del Grup Mixt, que ens vàrem abstenir per si no
prosperàs la nostra, doncs, almenys també queda protegit
d’alguna manera.

La 804, 805, 806 i 784 va tot..., és un nou capítol que hem
afegit, el nou capítol que es refereix a associacions,
fundacions i béns d’interès cultural immaterials, perquè
entenem que els anomenen dins aquesta llei, però no se’ls té
en compte, més bé se li calen obligacions, però no se’ls
reconeix. 

Dins aquest capítol hem posat dos articles nous; el 34, que
és la declaració d’aquest interès cultural, aquí si se’ns
acceptàs al text doncs hauria d’afegir immaterial a tots els
punts, però entenem..., es va proposar que ho poguéssim
deixar com derogant, que no es derogàs de la Llei de cultura
tradicional. Nosaltres pensam que és millor que ho deixem
com a un nou capítol perquè una d’aquesta..., l’objecte de la
modificació d’aquesta llei era que havia canviat la definició de
cultura i ara era “cultura immaterial”. Per tant, entenem que
queda millor així perquè són associacions culturals
immaterials i tot, diguem, canvia la nomenclatura, per tant,
demanam que quedi així.

L’artic le  3 és el que defineix els beneficis fiscals i, bé,
simplement que ho repenseu i llavors en podem parlar una
mica més.

Respecte del posicionament amb els altres grups
mantendrem el que vàrem deixar en ponència menys amb la
721 i 722, de Xelo Huertas, que era allò del silenci positiu,
que en aquest cas no pensam que hagi de ser així en cas de
patrimoni immaterial.

I de les que m’ha passat la Sra. Vilaret, doncs, mantendrem
el mateix vot menys a la de Xelo Huertas, la 731, no, quina
era?..., bé, ara, llavors m’ho tornaré a mirar perquè no me les
havia mirat i ho tornaré a repassar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Atès que s’han presentat
esmenes per part de la Sra. Maria Consuelo Huertas i
Calatayud i de la Sra. Montserrat Seijas i Patiño, integrants del
Grup Parlamentari Mixt, que no formen part d’aquesta
comissió ni en substitueixen cap membre d’aquesta, se’ls
concedirà un torn d’intervenció de cinc minuts, per tal que
puguin defensar les dites esmenes, si hi són presents i si així
ho desitgen, amb el benentès, però que com que no formen
part de la comissió no podran prendre part de les votacions.

Vol intervenir, Sra. Seijas? Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Sra. Seijas, RGE núm. 729, 730, 731,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 743 i 744/19, té la paraula
la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Quiero,
antes de comenzar mi intervención, pues, manifestar que las
enmiendas de la Sra. Huertas se mantienen en sus justos
términos.

Nosotros aceptaremos las transacciones que nos ha
propuesto MÉS per Mallorca a la enmienda 729, 730, 731 y
736. La enmienda 732 entendemos que, después de la
transacción con Ciudadanos, donde se acepta sustituir por
características de..., -perdón, me he equivocado, perdón.

La enmienda 733, sí, aquí querría indicar que hemos
cometido un error cuando hemos registrado porque ponemos
un nuevo subpunto, pero ponemos que es el apartado h),
cuando realmente correspondería a un nuevo subpunto que
correspondería a la le tra k). Esto no sé si puede corregir,
entonces esa..., queremos comentar esta...

Después, la enmienda 735/19 ésta la retiro, esta enmienda
la retiraré, la 735/2019.

A la que me refería anteriormente, que me había
confundido con la anterior, me tienen que perdonar, es la
enmienda 734 al artículo 11, donde yo proponía que en vez de
“identidad nacional” sustituirlo por “identidad cultural”, y ya
ha sido transaccionada con Ciudadanos con el término de
“identidad”, entonces doy por transaccionada también esa
enmienda.

La..., y después las enmiendas que quedarían vivas,
quedarían vivas la 738, 743 y 744 pues entiendo que están
defendidas en sus justos términos, no hay nada más que añadir
porque son enmiendas que están muy claras, no hay ningún
otro comentario que aportar, y termino así mi intervención.
Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Seijas, no sé si he entès bé que retirava la
734? I la 734?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900729
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900730
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900731
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900732
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900733
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900734
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900735
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900736
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900737
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900738
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900743
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900744
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No, yo sólo retiro la 735.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam ara al torn a favor o en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, en general, des del nostre grup
parlamentari mantindrem el sentit del vot que ja vam expressar
a la ponència, però sí que m’agradaria també fer qualque
esment respecte de les propostes de transacció presentades
per la Sra. Vilaret, a les quals també donarem suport.

Especialment perquè el que hem trobat al llarg del debat de
la ponència és que aquesta llei, que tracta de coses que són
importants, presentava una mena de problema de marc, que era
el fet d’allò que s’ha parlat respecte de les esmenes, també,
del Sr. Pericay, i és la diferència entre el que és patrimoni
cultural immaterial i allò que ha de ser objecte de salvaguarda.
No tot el patrimoni cultural, evidentment, pot ser, ni ha de ser,
segons aquesta llei, objecte de salvaguarda i objecte  de
protecció i objecte de promoció, etc., i amb aquestes
esmenes, que s’han fet també en coordinació amb la Sra.
Seijas, pensam que molts dels problemes que s’addueixen, que
es presenten per part dels grups que mantenen esmenes vives,
del Sr. Pericay, per part de Ciudadanos, i de la Sra. Ramón per
part del Partit Popular, poden quedar en bona mesura
solucionats.

També..., això es fa principalment, com deia, amb l’article
3, que pensam que deixa molt més clar el que ha de ser
objecte de salvaguarda i quines són les característiques del
patrimoni immaterial que ha de ser objecte de salvaguarda, que
és aquell compatible amb els instruments internacionals dels
drets humans respecte de comunitats, persones, protecció,
dignitat dels animals, etc., i que, com deia abans la Sra.
Baquero, no entra en contradicció amb el fet que també siguin
considerats  patrimoni cultural immaterial altres
manifestacions culturals que no incorporen aquests termes de
respecte dels drets humans, respecte de la igualtat entre
homes i dones, respecte de la dignitat dels animals, i contra
allò aquesta llei no diu res, aquesta llei no prohibeix aquests
altres elements, sinó que diu -i això era el que no quedava del
tot clar- quines d’aquestes manifestacions seran objecte de
protecció i salvaguarda, essent patrimoni cultural immaterial.

Respecte, també, de la resta de transaccions i esmenes
proposades al 6.1, és cert, com ja ha dit la Sra. Vilaret, que
queda més clar, queda més cohesionat.

I també respecte de l’esmena de Ciudadanos i la transacció
que es proposa, crec que és una bona idea que el consell
insular, els consells insulars respectius siguin els que puguin
assumir la responsabilitat de la conservació d’aquests béns que
puguin necessitar-se per a la celebració del patrimoni cultural

immaterial, i que, en tot cas, puguin quedar malmenats o
puguin necessitar reparacions específiques, etc.

Després també, un poc en la línia d’aclarir conceptes que
estaven una mica foscos, aquesta idea de l’inventari del
patrimoni cultural immaterial, que no pot ser de vegades
concebut com una cosa que es fa, un llistat que es fa de bell
nou, sinó que de vegades el que cal és dir o el que cal és fer
una actualització d’inventaris ja existents, i per això és molt
necessari, pensam, aquesta introducció d’aquest verb,
“actualitzar” l’inventari, i no només elaborar-lo sense tenir en
compte el que ja existeix.

Després, respecte de la resta d’esmenes que presenta o que
queden vives de Ciudadanos, aquest debat respecte de les
modalitats lingüístiques de cada illa, des de Podem sempre
hem pensat que no és necessari entrar en aquest debat en
aquesta llei en concret, sobretot perquè queda suficientment
clar; no és que el debat sigui un debat superficial, és un debat
que cal tenir en compte tenint en compte criteris lingüístics,
sinó que pensam que no cal especificar-ho d’aquesta manera
aquí.

I després, com ja he explicat o he tractat d’explicar, la
resta d’esmenes pensam que s’aclareixen bastant amb aquesta
introducció més concreta en el marc. I després les qüestions
terminològiques respecte d’Espanya o Estat espanyol, també
per motius de variat i de vegades en el text s’introdueix
aquesta paraula, estat o Estat espanyol, però no es defuig
també la denominació Espanya, que surt unes quantes vegades
en aquesta llei, que crec que això també evita pensar que hi ha
un intent de no anomenar Espanya en aquest país, malgrat la
denominació real, com ja dèiem un dia a la ponència, la
denominació jurídicament correcta és Regne d’Espanya, que
tampoc no s’ha presentat a cap esmena de Ciudadanos o
d’altres partits.

I, finalment, respecte de les esmenes que presenten MÉS
per Mallorca i PSIB, estam d’acord amb aquesta idea de
simplificar la composició d’aquests consells assessors. I
finalment, respecte de les esmenes del Partit Popular,
nosaltres en principi mantenim el sentit de la ponència, del vot
de la ponència.

I les qüestions que ha explicat la Sra. Ramon, si no es
presenten per escrit, potser és un poc més complicat, les
qüestions que s’han plantejat noves, poder votar-les, però, bé,
podem reflexionar ara amb les rèpliques. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES ha excusat la seva absència, passam a donar la paraula
al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr.
Josep Castells per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Passaré a comentar les
esmenes, atès que el meu grup no té esmenes, les esmenes
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que han presentat els altres grups. No podré entrar en totes i
cadascuna d’elles, lògicament, per manca de temps, però sí
almenys en els aspectes que em semblen més importants i en
el que crec que és més probable arribar a alguna mena d’acord.

Concretament, i anant per ordre, i respecte de la
intervenció del Sr. Pericay, jo li voldria comentar dues
esmenes. En els aspectes aquests més simbòlics, de les
modalitats i dels eufemismes, jo, si no li  sap greu, no hi
entraré perquè em sembla que estan molt clares les postures
de cada grup i per tant no val la pena fer-los perdre el temps
explicant-los la meva opinió sobre aquests temes; però sí que
hi ha dos aspectes de caràcter més pràctic que em sembla que
sí que seria possible arribar a un acord. 

El primer seria l’esmena 748, que fa referència a l’article
22.2, sobre les persones propietàries i titulars de drets reals
sobre els béns mobles vinculats a béns culturals immaterials.
És clar, vostè ens proposa una esmena que és inacceptable, és
inacceptable perquè -perdoni que li ho digui així- però no té
cap sentit; és a dir, el fet que un bé sigui declarat vinculat a un
bé immaterial implica per se una restricció de les facultats
dels propietaris, perquè la propietat és un domini ampli i
absolut respecte de la cosa; per tant, la declaració de
vinculació a un bé de cultura immaterial ja per se suposa una
restricció. Per tant vostè, clar, ens fa una... ens proposa un
redactat que anul·la o nega, o deixa sense efecte, el fet que
aquest bé sigui declarat vinculat a un element de cultura
immaterial.

I jo crec que entre la Sra. Baquero i jo, i els altres
portaveus, no?, hem afegit aquí dos elements; un ja està en el
text, un ja està en el text, i l’altre és que nosaltres li proposem
amb aquesta transacció que ha presentat la Sra. Vilaret. El
primer és que -li vam donar la raó- és que hi hagi d’haver un
requeriment per part del consell insular i que, per tant, no es
doni una situació que podria ser insegura des del punt de vista
jurídic del fet que aquell bé estigui a disposició de tothom
excepte si ho dispensa el consell insular. Per tant, jo crec que
ja hem fet un pas en la direcció que vostè demanava.

I després nosaltres ara proposem afegir-n’hi un altre, que
em sembla que no nega o no impugna el fet substancial que
aquell bé sigui declarat de cultura immaterial, que és que la
responsabilitat de l’ús sigui del consell insular; és a dir, jo
crec que en aquest sentit  protegim la posició jurídica del
propietari en el sentit, primer, que se li ha de requerir -això ja
ho hem aconseguit incorporar-, i amb la transacció que ara li
proposa la Sra. Vilaret el que diem és que el consell insular,
que és l’administració competent, hagi de garantir la integritat
d’aquest bé. Jo  crec que això d’alguna manera ja protegeix
aquestes expectatives o aquests drets del propietari que,
evidentment, pel fet que té en el seu poder un objecte  que
forma part de la cultura immaterial, evidentment no pot tenir...
no pot mantenir aquest domini absolut.

És clar, a mi em sap greu, si vostè no accepta aquesta
transacció l’efecte és que quedarà el redactat original, entenc
jo. Per tant, no anem en la direcció del que vostè demana. És
a dir, crec que precisament la transacció consisteix a intentar

aproximar posicions. Crec que tots d’alguna manera..., és clar,
com a grup petit també com el seu, doncs moltes vegades (...)
d’acceptar transaccions que no són exactament el que volia,
però com que s’atracaven més al que jo pensava que al que
posava el text les he acceptat i jo crec que seria molt bona
notícia que vostè també l’acceptés.

I després també l’esmena 750, sobre els estereotips
sexistes, estic d’acord amb vostè en una part de la seva
reflexió i crec que precisament la Sra. Camargo ho ha explicat
molt bé, amb les transaccions que ens ha proposat la Sra.
Vilaret, hem incorporat aquesta visió que és..., una cosa és què
és la cultura, el patrimoni cultural immaterial i sobre això
nosaltres no hem de fer cap comentari, estic d’acord amb
vostè. És el que és i l’hem d’acceptar tal com és.

Una altra cosa, un altre nivell és què és objecte de
salvaguarda, en el qual diem que... per l’actualitat d’uns certs
principis que regeixen la nostra vida en societat hi ha algunes
manifestacions que deixarem evolucionar a la seva manera,
però com a administració no les fomentarem, no les
difondrem, no, no..., no farem tota aquesta actuació, tota
aquesta actuació de salvaguarda, però fixi’s que la seva esmena
és a l’article 25. 

L’article 25 està dedicat a actuacions en matèria d’igualtat.
És clar, s i  estam dient que per les actuacions que farà
l’administració per fer aquesta salvaguarda n’hi ha en matèria
d’igualtat, aquí sí que ho trob lògic que l’actuació de
l’administració vagi dirigida a corregir, a mi m’agradava més
una transacció que va proposar durant la ponència la Sra.
Vilaret que posava “evitar estereotips sexistes”, però no es va
acceptar i per tant, ha quedat amb “corregir estereotips
sexistes”, estic d’acord amb vostè en la reflexió que fa, però
no és pertinent a aquest article. Això tendria sentit quan
parlem del concepte del patrimoni immaterial, estic d’acord
amb vostè. El patrimoni immaterial, nosaltres no hem d’entrar
si té estereotips o no té estereotips perquè com molt bé ha dit
vostè és fruit de la història i és el que és, però si estem parlant
a l’article 25 d’actuacions en matèria d’igualtat aquí sí que
trob congruent que diguem que les actuacions en matèria
d’igualtat han d’anar dirigides a corregir o  evitar aquests
estereotips sexistes.

Per tant, pot ser..., no ho sé, pens que recuperar la proposta
que va fer la Sra. Vilaret al seu moment, en lloc de “corregir”,
posés “evitar estereotips sexistes” pot ser podria fer que vostè
acceptés aquesta transacció.

Respecte de l’esmena o  esmenes, perquè són dues
esmenes, però van dirigides al mateix, de MÉS per Mallorca
i del PSOE, començaré per les transaccions que ha proposat
la Sra. Vilaret, em semblen molt bé, especialment en aquest
aspecte que ara destacava que havia comentat la Sra. Camargo,
que es tracta de recuperar el tercer paràgraf de l’article 2 i per
tant, deixar clar aquests dos nivells: una cosa és el que és el
patrimoni immaterial i l’altra és el que és el patrimoni
immaterial objecte de salvaguarda, que s’ha acabat de
completar en modificar l’article  6.1. Per tant, en aquest
aspecte ens sembla molt bé.
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Passant a les esmenes, que com saben el meu grup hi va
votar en contra, és clar, és que precisament en aquest projecte
de llei s’augmentava el nombre de vocalies per donar més veu
als consells insulars i facilitar l’assistència d’aquests vocals,
ja que moltes vegades pel fet d’haver-se de desplaçar a
Mallorca per tenir les reunions resulta normal que hi hagi
vocals de Menorca, Eivissa i Formentera que no hi puguin
assistir, de manera que nosaltres creiem que amb aquest
increment s’assegura la representació de totes les illes en les
reunions del Consell Assessor.

Si han de ser tres o han de ser quatre, també estic d’acord
amb vostès que bé, tampoc no és un tema per tancar-se en
banda, però en aquest sentit i com vostès comprendran des de
la visió del meu grup com més n’hi pugui haver millor, al final
per fer una reunió cada ics mesos, doncs si l’òrgan és una
mica més gran tampoc no passa res.

Jo no he sentit arguments de pes per reduir aquesta
representació més que: és més pràctic un òrgan més petit que
més gran. Home, vostès comprendran que si posem en una
balança aquest argument amb l’argument de garantir la
presència de les illes, doncs, em sap greu, però jo em quedo
amb aquest segon argument i per tant, continuaré votant en
contra d’aquestes esmenes.

I per acabar i respecte de les esmenes que ens ha presentat
la Sra. Ramón, el primer que li he de dir  és que les
transaccions en comissió s’han de presentar per escrit. Això
no és una PNL, Sra. Ramón, jo, quan vostè ha començat a dir:
“en lloc d’aquí ho poso allà...” jo ja he desconnectat. Per a mi
és impossible seguir el debat, amb totes aquestes esmenes que
tenim i a més a més... és que... crec que no és seriós ara que
això ho discutim..., quan s’hagi acabat el debat comencem a
discutir aquestes esmenes. 

Escolti, les esmenes s’han de presentar per escrit durant el
debat, perquè si no aquest debat que fem no serveix per res.
Per tant, jo..., i em sap molt de greu perquè segur que ho ha fet
amb la màxima bona fe i que hi ha dedicat temps, demano a la
mesa que no admeti a tràmit aquestes transaccions perquè
durant el debat jo almenys no les he pogut tenir al davant.

Respecte a les esmenes 804, 805 i 806 de les
associacions i fundacions d’interès cultural immaterial, a mi
em sembla bé la transacció, em sembla bé que es quedin com
a una disposició addicional, però demanaria a la Sra. Vilaret de
cara al Ple que fem una revisió de com queda això perquè això
està posat una mica amb calçador i sense tenir en compte el
conjunt global de la llei.

Per a exemple a mi parlar d’”associació d’interès cultural
immaterial” per exemple, aquesta denominació no m’agrada
perquè quan parlem de “cultura immaterial” hi ha un substantiu
i un adjectiu, “cultura” és substantiu i “immaterial” és adjectiu,
però quan parlem d’”interès cultural immaterial” tenim un
substantiu que és “interès” i dos adjectius. Aleshores no
sabem si aquest “immaterial” es refereix a “cultura” o a
“interès”. De fet, el que sembla és que es refereix a “interès”
i és clar, jo l’“interès immaterial” no sé què és. 

Llavors penso que són solucions que estem prenent a
darrera hora que, sincerament, crec que s’haurien d’haver
treballat més. Aleshores, estic d’acord amb la idea, em sembla
bé el que planteja la Sra. Ramón. Crec que no ens podem
arriscar deixar fora aquestes associacions o fundacions, que
encara no he aconseguit que ningú em digui si n’hi ha cap de...
de reconeguda i crec que és la mínima feina que hauríem de
fer, saber si n’hi ha cap de reconeguda o no perquè, és clar, tal
vegada ens estem preocupant per una realitat que no afecta
ningú perquè no n’hi ha cap de reconeguda com d’interès
cultural o d’interès cultural, però en qualsevol cas sí que he
volgut posar aquest exemple de la denominació perquè pens
que si afegim això d’alguna manera amb calçador... demanaria
que d’aquí al Ple, que sembla que... suposo que ningú no s’hi
oposarà, fem una revisada de com queda encaixat això dintre
de la llei i que no quedi com a un apèndix desconnectat de la
resta de la llei.

I això és tot, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam ara al torn de rèplica,
pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pericay, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA: 

Gràcies, president. Per respondre un poc als requeriments,
primer de tot a aquesta proposta de transacció. És ver que la
proposta de transacció  no recull exactament el que jo
proposava com a alternativa, té raó el Sr. Castells, que les
transaccions finalment són intentar trobar-se en un punt mig
i no pas a un extrem, per dir-ho així; també és ver que el que
s’ha proposat d’afegir respecte... en fi, a la responsabilitat del
consell insular d’assumir la conservació i integritat del bé,
cosa que no era al text, és una manera també d’anar en el bon
camí i, per tant, a pesar que inicialment creia... bé, considerava
que el que quedava fora era suficient com per rebutjar-ho, al
final m’avindré a aquesta..., després dels arguments que he anat
sentit, ja que finalment milloram el text, encara que és vera
que no és exactament el que jo demanava, però en tot cas (...)
el text i per tant, acceptaré aquesta transacció.

En canvi, bé, en canvi ho dic una mica per contestar el que
acaba de dir el Sr. Castells  també, no estic d’acord amb
l’esmena 750, amb els seus arguments, perquè jo  crec que
tampoc no queda clar aquí que estiguem fent una proposta de
futur; és una manera d’interpretar-ho, però no necessàriament,
tal com es diu, tal com es planteja, és una proposta de futur, i
a mi el que em preocupa és en aquest cas el passat, la tradició,
tot el que podem considerar cultura popular.

Crec que d’aquí es poden extreure mesures que jo crec que
anirien en contra d’una cosa que a mi em pareix fonamental,
després evidentment es pot promoure més o manco aquest
tipus de manifestacions, però el que no es pot fer, crec jo, és
garantir..., corregir-los, és a dir, són allà, ens agraden més, ens
agraden manco, però hi són, i si les corregim, si les
modificam les estam de qualque manera canviant, ja no és el
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que era. Per tant, ja no és un llegat, eh!, és un llegat manipulat
i jo crec que un llegat manipulat no és un llegat.

Dit això, la resta reiter el que he dit abans, és a dir, que a
la resta d’esmenes votaré en el mateix sentit que ja vaig votar
en ponència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no m’he referit abans
a les que no he esmentat perquè evidentment mantendríem el
mateix sentit del vot que a ponència. Agraesc la transacció del
Sr. Pericay, i si de cas dir que si podem tenir una mica de
temps després al final m’estim més guardar el temps per al
final.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Baquero, té cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, bé, no..., satisfets  que el Sr. Pericay accepti aquesta
transacció, creiem que és important perquè es protegeix, o
sigui, el consell insular assumeix la responsabilitat de la
conservació  i integritat del bé durant el seu ús, això no ho
deia, ara ho diu, per tant, el consell insular haurà d’assumir la
reparació que es pugui produir.

Quant a la de..., acaba de dir vostè que és un llegat, que si
es corregeixen o es canvien les tradicions es manipulen,
nosaltres pensam que està bé que haguem deixat de tirar
cabres pels campanars i crec que va cap aquí la cosa, allò era
una tradició perversa i horrorosa i deia molt poc de nosaltres.
Ens agradaria aquests tipus de tradicions corregir-les. Res
més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Ramon, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies. Simplement dir que a les propostes que ens ha
passat la Sra. Vilaret, doncs, mantendrem el mateix vot que
manteníem a la ponència, excepte a la de l’article 20 que
votarem a favor.

També, doncs, si Ciudadanos accepta aquesta transacció
també la votarem a favor, i l’esmena que ens han presentat
també, del catàleg, també l’acceptaríem. 

També dir que les transaccions que nosaltres hem dit eren
parlades en ponència i era a proposta de la resta de grups que
deien que aquesta esmena estava millor ubicada a l’article 22,
però bé, si no l’accepten nosaltres..., es quedarà a l’article 21
i mantenim tot el contingut tal qual perquè allò que mira és de
protegir també al propietari, i que el propietari, segons diu la
Llei de patrimoni a nivell estatal, doncs, hi hagi una comissió
i que es pugui treballar entre propietari i administració. 

Vull dir-li  al Sr. Castells que és veritat que no està per
escrit perquè simplement canvia d’ubicació, no canvia en
absolut el seu contingut; en canvi, sí que proposa a l’article
d’igualtat que s’accepti una que va comentar la Sra. Vilaret,
vull dir, que per coherència no ho acab d’entendre.

Per altra banda, res, ens mantendrem amb el mateix vot que
a la ponència, menys aquests canvis que hem mantingut.

Vinga, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Passam al torn de
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula la Sra. Camargo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No faré ús del torn de contrarèplica, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volia agrair a la Sra.
Seijas la seva flexibilitat per acceptar aquestes transaccions,
que he oblidat fer-ho a la primera intervenció.

També agrair-li al Sr. Pericay que encara em faci tenir
esperança en el debat parlamentari, no?, es veu que Ciutadans
es pensa que venim aquí a defensar les nostres postures sense
arribar a cap acord i en aquest cas, doncs, és molt positiu.

I després també, Sra. Ramón, dir-li que respecte d’aquestes
propostes de transacció no és que no les vulgui acceptar, és
que no les podem acceptar, és que això va en contra del
reglament; aleshores, a mi em sap greu, però jo quan li  he
dit..., vostè em diu, només propòs canviar un paràgraf, és que
jo tenc aquí tants papers damunt de la taula de totes les
transaccions que estam parlant que quan vostè ha començat a
justificar, a passar d’un paràgraf a un altre jo és que,
sincerament, no sé de què em parla i com que no puc votar una
cosa que no sé de què es tracta, doncs, simplement deman que
aquestes no s’acceptin. 

Jo el comentari que he fet ha estat sobre una esmena que
jo no en som part, és a dir, he participat en el debat i he fet un
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suggeriment perquè si volen l’esmenador i l’esmenant i
l’esmenat s’hi volen posar d’acord amb una solució que em
sembla que aproxima postures.

Per acabar, només dir-li, Sr. Pericay, que a mi no m’agrada
tampoc això de corregir, ja ho vaig dir en el debat, vull dir,
realment em sembla incorrecte, una visió incorrecte i que
probablement és per mor que em aquesta, doncs com en totes,
han participat diverses mans i en aquest sentit no hi hagut una
revisió d’aquest aspecte, que a tothom li pot passar per alt,
però jo també crec que està fora de lloc parlar de corregir
patrimoni cultural immaterial.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara passam a suspendre la
sessió, sí, això anava a dir, perquè es puguin posar d’acord i, en
tot cas, dir al Sr. Castells, si s’accepten les transaccions del
Grup Popular ja cercarem la manera que tenguin encaix, crec
que el principal és que es puguin debatre i que es pugui parlar
i en cas que no..., que siguin rebutjades no s’incorporen, però
no pel fet que no s’hagin presentat per escrit no es poden
parlar ni incorporar. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, jo deman la paraula, Sra. Presidenta, perquè s’ha
dirigit a mi, diria que per al·lusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

M’he dirigit a vostè  perquè ha fet una referència a la
inclusió i ha fet una consideració en relació amb el que vostè
ha aportat i..., crec que no hi ha res més a discutir.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni’m, jo sí que crec que hi ha més a discutir, Sra.
Presidenta, perquè jo invoco el Reglament, i el Reglament diu
que les transaccions s’han de presentar per escrit i, per tant, jo
si no tenc esmenes per escrit em nego que es votin i invoco el
Reglament. Per tant, té raó, no hi ha res més a discutir.
Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Tenen cinc minuts de recés per poder arribar a
acords.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió i passam a les votacions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Huertas, RGE núm. 721 i 722/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 10 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Huertas, RGE núm. 719/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Huertas, RGE núm. 723...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, Sra. Presidenta, podríem votar les dues primeres en
un bloc i la tercera separada, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, votarem separadament aquestes esmenes, 723 i 718/19.

Vots a favor?

Rectificam i tornam votar en bloc les esmenes de la Sra.
Huertas, 723, 718 i 720.

Ja, ja. Votam les 723 i la 718.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena 720 de la Sra. Huertas.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 732.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor..., no, perdonau; 7 vots en contra i  4
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 734.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 737 i 730, amb la proposta de transacció
incorporada.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Demanaria la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar separadament aquestes dues esmenes.

Vots a favor de l’esmena 737?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena 730 amb la proposta de transacció
incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 738.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació  de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, 736, amb la proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, 744 i 743/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

10 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 729, amb la proposta de transacció
incorporada, 731, amb la proposta de transacció incorporada,
i 733/19.

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdoni, podem separar les dues primeres de la tercera?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pot separar, però m’agradaria que m’avisassin abans de
llegir les propostes i així faríem més via.

Passam a votar la 729 i la 731, amb les propostes de
transacció incorporades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vot a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena 733/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 750 i 756/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 762, 746 i 747/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 782, 768 i 755/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 749, que ha estat retirada; per tant no es passa a
votació.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Demanaria votació separada de la transaccionada, per
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
de manera separada; primer votam la 748, amb la proposta de
transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 752 i 767.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 753/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca i Socialista, RGE núm. 776 i 777/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 796 i 797/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, aquí, en aquest bloc, jo demanaria, en el que ve,
votació separada de les dues primeres esmenes, per favor; i
l’altre bloc després també com a tal bloc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 792 i 798, amb la proposta de transacció...

(Remor de veus)

... no, aquesta no, separadament, sí, 792.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 798.

Vots a favor?, amb la proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Amb la transacció a la proposta que l’article 21 passi al 22.

Començam. Vots a favor de l’esmena 798, amb la proposta
de transacció incorporada? 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 804/19, amb la proposta
de transacció incorporada.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 11vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes RGE núm. 805, 806 i 784/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 790, 793 i 801/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles, les disposicions i l’exposició de
motius...

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Presidenta, demanaria votació separada d’aquests articles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar..., d’acord amb l’article 122.5 es proposa
una nova esmena en relació amb la disposició addicional
primera i si és acceptada es passarà a votació. S’accepta?
D’acord.

Passam a votar... així com respecte de la denominació de
l’article 6, relativa a suprimir el terme “requisits” i afegir
l’expressió “objecte de salvaguarda”. Votam a favor d’aquest
canvi.

Vots a favor?

Vots en contra? Cap.

I abstencions, cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam els articles, les disposicions i l’exposició de
motius als quals es mantenen esmenes. Votació dels articles
15 i 26.

Vots a favor?

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Havia demanat separada si podia ser.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó, no t’he sentit. Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, ai perdonau, 10 vots a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 abstencions.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, del que ens espera ara el 7, per favor, apartat,
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam...
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LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Perdoni, jo demanaria separada l’exposició de motius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Votam els articles 4, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 25,
31 i la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 3 i 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 6 i 21.

Vots a favor?

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Presidenta, si pot ser separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a votar l’article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, presidenta, pot separar els dos que vénen ara?
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, separats. Votam l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles, disposicions i denominacions als
quals no es mantenen esmenes. Votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte de llei,
denominació del capítol 1, articles 1 i 5, denominació del
capítol 2, articles 16 i 17, denominació del capítol 3,
denominació del capítol 4, articles 23, 24 i 27, denominació
del capítol 5, articles 30, 32 i 33, disposició addicional
segona, disposició derogatòria, disposicions finals primera,
segona i tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 15363/18, de  salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears. 

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les 24 hores
següents a la data d’acabament del dictamen en escrit adreçat
al president de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar
al Ple.

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