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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, Antònia Perelló per Tania Marí.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo, Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 16726/17, de camins públics i  rutes d’interès
excursionista de Mallorca.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 16726/17,
de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca.

En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera RGE núm.
8653 i 9124/18, té la paraula, en absència de la Sra. Sílvia Tur,
té la paraula el representant del Grup Mixt Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Simplement volia dir que justament en absència de la
Sra. Tur, aquestes esmenes poguessin donar-se per
presentades, que es donin per presentades ja que ella no pot
ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, es mantenen...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Es mantenen en els seus termes i que es donin per
presentades en els termes en què estan.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Bé, per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans RGE núm. 9261, 9262,
9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9269, 9270, 9271, 9272,
9273, 9274, 9275, 9277 , 9278, 9280, 9281, 9283, 9284,
9285, 9286, 9287, 9288, 9289 i 9294/18, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Diputat Xavier Pericay, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies de nou, Sr. President. Només una qüestió, veig que
jo no era el que abans hi ha una primera intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. No sé si aquest ordre és
preceptiu...

EL SR. PRESIDENT:

Ha retirat totes les esmenes el Grup MÉS per Menorca.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, ha retirat totes les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Ha presentat un escrit allà on retira totes les esmenes.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé. Bé, pel que fa a les nostres esmenes, més que
entrar en les esmenes, faré unes consideracions generals
perquè totes acaben girant un poc entorn del mateix. Com a
mínim alguns partits, és una mica el nostre cas, aquesta és una
llei en què ja entràvem un poc com a derrotats, derrotats
perquè normalment hi ha un seguit d’aspectes que estaven
aquí, que estan en joc de manera permanent, amb els quals no
coincidim amb el que ha estat el grup proposant d’aquesta llei,
ni tampoc amb els grups que li han donat suport, i d’entrada un
que ja vàrem manifestar durant la ponència, que és aquest canvi
de perspectiva o de marc de la llei, una llei que havia nascut
per ser... i ha sorgit del Consell de Mallorca i que, per tant,
tenia una manera de construir-se, una manera de fer-se, que
estava vinculada amb l’illa de Mallorca i que després ha anat
adaptant-se a través de la ponència a un àmbit més ampli.

Això ja ens pareix que és una manera també de
desnaturalitzar aquesta proposició de llei que ens venia del
Consell de Mallorca.

Però a més a més aquesta és una llei que té una sèrie de
vicis d’arrel, de vicis  de factura; és una llei que s’ha fet
d’esquena al sector primari, agrari i ramader, és una llei que
s’ha fet d’esquena als propietaris de moltes finques, que s’ha
fet d’esquena fins i tot de la gestió sostenible del territori i
que, des d’aquest punt de vista, té aspectes que són molt
criticables i que difícilment poden permetre que un grup com
el nostre, com a mínim hi pugui donar suport en la seva
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majoria. Fins i tot una llei que ha contraposat un acord, un
consens, una cessió voluntària, un conveni de col·laboració,
a la mateixa expropiació forçosa, és a dir, uns mecanismes que
no són en absolut uns mecanismes de recerca de consens.

Per altra banda, també una llei que no preveu, com hauria
de ser, unes inversions, unes determinades inversions en
manteniment. I que neix per tant, amb una sèrie de mancances,
a més a més de la mancança principal a què ja m’he referit al
començament. 

Les nostres esmenes, algunes varen ser aprovades, és vera,
però en queden moltes de vives, totes giren entorn justament
d’aquests aspectes que acab d’enumerar i  d’alguna manera
pretenen, a través de la supressió o a través de la modificació,
mirar de millorar en allò  que és possible, de vegades és
absolutament impossible pel que ja he dit al començament,
però, com a mínim, intentar mitigar si és possible, tot això que
conté aquesta llei.

Per tant, no m’hi estendré més, no té massa sentit que vagi
explicant cada esmena en què consisteix, simplement insistiré
en aquests factors que per a nosaltres almanco són
determinants del que tenim avui entre mans i que
presumiblement s’acabarà aprovant en un plenari, on ja
evidentment també farem una intervenció més profunda i
exhaustiva.

I res més, només això. Moltes gràcies...

No, una darrera qüestió, el sentit del nostre vot en relació
amb la resta d’esmenes serà el mateix que ja vàrem manifestar
en ponència, llevat que hi hagi qualque modificació. Però en
principi serà el mateix que ja estava exposat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Bé, per defensar l’esmena presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears i MÉS per Menorca RGE núm. 9303/18, i per
posicionar-se respecte les esmenes presentades pels grups
parlamentaris, té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bones tardes, abans de res i abans que
se m’oblidi sobretot vull anunciar que mantenim el vot
particular que vam expressar en ponència a l’artic le 36, per
tant, el mantenim.

Només tenim una esmena viva, la 9303, és una esmena que
es manté viva perquè ens vam comprometre en ponència que
miraríem d’afinar una mica el redactat per un tema, un
concepte que... i alguns portaveus presentaven alguns dubtes
jurídics. Esper que puguem resoldre aquest problema a través
d’una transacció que gentilment esper que ens proposi el

portaveu de MÉS per Menorca al seu torn d’intervenció i, a
partir d’aquí, evidentment aquesta esmena, que és viva perquè
el meu grup la va votar en contra per poder permetre
precisament aquesta transacció, no vam votar en contra perquè
no hi estiguéssim d’acord, sinó per poder afinar el redactat
simplement. 

Era un..., diguéssim era una votació..., era una votació en
contra tàctica, no?, com aquelles faltes tàctiques que fan els
centrocampistes de vegades per evitar mals majors tot i que...
intentant no fer cap mal a la llei, no?

A partir d’aquí simplement vull dir que aquesta llei és una
llei que neix de la voluntat majoritària del Consell Insular de
Mallorca. 

En el decurs de la ponència a través de les esmenes
presentades per MÉS per Menorca i d’un conjunt de
transaccions per adaptar-la tècnicament tant com hem pogut
i sabut es varen incorporar també al marc d’aplicació d’aquesta
llei els camins de l’illa de Menorca, evidentment amb el
coneixement i consentiment, evidentment no tenien per què
fer-ho, perquè el Parlament és sobirà, però en tot cas el
coneixement i l’anuència del govern del Consell de Mallorca,
dels grups que havien donat suport a aquesta iniciativa al
Consell de Mallorca, i a partir d’aquí s’ha convertit aquesta
lle i també en una llei que incorpora l’illa de Menorca com
també havia demanat el seu consell al seu moment.

El meu grup va defensar al principi que tal com estava la
llei no resolia els problemes de Menorca, que no estaven
tancats que es pogués incorporar Menorca a la llei, sempre
que resolgués els problemes, diguéssim no per simplement
posar al frontispici de la llei una denominació que no fes més
que lluir, però sense tenir eficiències pràctiques. 

En aquest moment entenem que sí, que ajudarà als camins
de Menorca a tenir una millor gestió i una millor realitat i
també les activitats senderistes, i en aquest sentit, per tant,
hem aprovat una sèrie de transaccions i esmenes a la llei que
fan que s’hi incorpori l’illa de Menorca.

Poca cosa més a dir, evidentment esper que a partir d’aquí
no ens quedi cap esmena viva en sortir d’aquesta comissió.

Simplement un petit comentari al Sr. Pericay, em sap... sap
que li faré amb tot el meu afecte personal que sap que li tenc,
lament que se senti derrotat, però la derrota no és en aquesta
llei, la derrota... vull dir, és la voluntat que van expressar els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears quan van votar fa
tres anys i... més de mig a les urnes i van determinar unes
determinades majories que han fet que la composició del
Consell de Mallorca primer i del Parlament de les Illes
Balears tenguin aquesta correlació de forces i facin que
tenguin majoria les que defensen una determinada concepció
de la política, de la societat i també de la gestió i usos dels
camins de les illes de Mallorca i de Menorca i, en aquest
sentit no vull que se senti derrotat, simplement que..., li dic
amb tot el meu afecte, que són lògiques de majories minories.
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D’aquí uns mesos tornarem partir i posar els comptadors
a zero i els ciutadans tornaran decidir i després ja en parlarem,
però en aquest moment les coses són com són i esper i confiï
que continuïn sent així per molt de temps, però, en tot cas, no
se senti derrotat, simplement senti que la seva veu està ben
representada... la veu dels ciutadans que l’han votat està ben
representada per vostè en aquest parlament i simplement, les
lògiques de les majories i les minories.

Res més, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president, bones tardes a to thom. Bé, el Sr.
Borràs ja ha fet menció de l’única esmena que ens queda viva,
presentada conjuntament amb el Partit Socialista i també MÉS
per Mallorca. Nosaltres mantindrem, evidentment, el nostre
sentit de vot i esperam també la transacció que pugui proposar
MÉS per Menorca. Mantindrem també el sentit de vot a totes
les esmenes tal i com vàrem fer a la ponència.

Sí que voldria destacar la importància d’aquesta llei per
diferents motius. El primer de tots és que ens ve d’una altra
institució i crec que també aquest parlament fa bé a recollir
aquestes propostes que vénen en aquest cas d’una institució
com el Consell Insular de Mallorca que ha fet una tasca
immensa i que contràriament al que ha pogut percebre el Sr.
Pericay ha comptat amb un procés de participació molt
important a Mallorca amb tots els sectors implicats, on
evidentment s’han pogut rebre diferents opinions,
evidentment, però s’ha parlat amb tothom per arribar a aquesta
redacció que ara ens arriba.

Crec que és important també la flexibilitat que hem tingut
per fer extensiva aquesta llei també més enllà de la pròpia illa
de Mallorca.

Sí que és cert, i podríem coincidir que ens hagués agradat
que també a Menorca hi hagués hagut un procés participatiu
del mateix calat que el que ha tingut en dos anys al Consell de
Mallorca, però nosaltres hem defensat en tot moment que
aquesta llei podia ser extensiva a totes les illes i de fet, tal i
com queda és possible que sigui extensiva a totes les illes,
però principalment s’han d’agrair les aportacions que fan que
Menorca es pugui sentir plenament representada per aquesta
llei.

Nosaltres entenem que la defensa del patrimoni públic no
és una derrota en absolut del parlamentarisme, Sr. Pericay,
nosaltres entenem que aquesta herència ancestral rebuda, com
són els camins públics, doncs evidentment és una cosa que
hem de protegir tots i crec que aquest dret de poder emprar
aquests camins públics ens hauria de fer sentir-nos orgullosos
a tots, perquè és la defensa de la cosa pública que és del que

és de tots, i no de la propietat privada que, evidentment, només
beneficia, quant a l’ús, al seu propietari.

I crec que aquesta privatització històrica que s’ha produït
dels nostres camins públics, idò d’alguna manera havia de ser
revertida i que havíem de protegir aquests camins. D’aquí el
sentit d’aquesta llei, enfront de l’apropiació que hi ha hagut de
part dels terrenys que són de tots, idò evidentment crec que
les administracions, en aquest cas aquest parlament ha d’evitar
la continuació d’aquest espoli. Nosaltres ho tenim claríssim. 

I aquesta llei va adreçada en aquesta línia i entenem també
la necessitat i les dificultats que han pogut tenir els
ajuntaments que fins ara sí que han intentat recuperar aquests
camins, ara tendran aquesta possibilitat que aquests registres
que puguin tenir, que aquests inventaris evidentment també
puguin convertir en realitat l’ús d’aquests camins i d’aquestes,
ara també, rutes senderistes. 

Els ajuntaments ho tenien més complicat per aquest
embolic legal que hi havia fins ara, lent i costós que es pot
revertir -entenem- gràcies a aquesta llei per poder recuperar
l’ús plenament públic dels camins.

Nosaltres entenem que fins ara o ara mateix el que tenim
és un món legislatiu que està destinat principalment i de
vegades específicament a protegir la propietat privada i les
usurpacions del patrimoni públic. I nosaltres entenem, com a
partits progressistes, que s’ha de defensar aquest patrimoni
públic perquè també s’han modificat els usos d’aquests camins
i si fins ara hi ha hagut propietats que han protegit també molt
bé també aquests camins, és ben cert que ara hi ha nous usos.
També crec que gràcies entre d’altres qüestions al turisme que
permeten que hi hagi una part de la societat que vulgui emprar
aquests camins per fer senderisme, per fer c iclisme, per a
l’observació de la nostra fauna i de la nostra flora i entenem
que és fonamental que aquestes vies, aquestes rutes, aquests
camins estiguin oberts i puguin ser emprats per a tothom.

Res més..., i també com a coordinador agrair la
col·laboració de tothom per intentar treure endavant aquesta
llei que a més ha comptat per part del nostre grup i també
d’altres grups progressistes amb la necessària flexibilitat per
acceptar esmenes crec que de tots els partits presents en
aquesta ponència.

Moltíssimes gràcies, president .

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jarabo. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gallardo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bones tardes a tothom. En primer lloc també voldria
expressar que en el cas de l’esmena 9303, que ha quedat viva,
el nostre posicionament serà que en cas que es presenti una
proposta, votar-hi a favor.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 59 / 28 de novembre de 2018 859

Bé, l’objectiu d’aquesta llei és evident: cal establir un
règim jurídic per als camins públics, cal poder-los recuperar,
cal promoure el seu ús i la seva defensa i garantir-ne el
manteniment. En aquest sentit des del Consell de Mallorca es
va iniciar aquesta llei, i en un cas que crec que no havia passat
encara al nostre parlament la proposició de llei va venir de part
del Consell de Mallorca; i posteriorment des de Menorca, tant
des de MÉS per Menorca com del Consell de Menorca, com
de diferents entitats de la societat civil de Menorca varen
mostrar el seu interès a també sumar-se a aquesta llei, que a
través d’això els seus camins també quedaran incorporats amb
la seva especificitat.

Més enllà d’això, per no repetir els arguments de defensa
de la cosa pública que han expressat els diputats del Partit
Socialista i de Podem, voldria afegir un tema nou, que és una
proposta d’addició de disposició addicional, que en vàrem ja
parlar en ponència, i que he distribuït a la resta de grups i que
és un tema molt específic que no estava reflectit a la resta de
la llei, i que crec que pot donar una sortida i una solució a un
problema, potser específic d’un municipi concret, però que es
podria ampliar a altres casos específics d’altres municipis
concrets, i ara vos contaré en què consisteix.

Hi ha casos de traçats de camins públics que han
desaparegut en trams concrets perquè en el seu lloc passa una
carretera propietat del Consell de Mallorca o del de Menorca,
dels consells insulars. En aquests casos concrets ens trobam
que els excursionistes o  les persones que utilitzen aquests
camins es veuen en la necessitat de seguir transitant per una
carretera, ja sigui pel voral o pràcticament per enmig. Per
evitar això, i en els casos aquells en què aferrat a la via hi hagi
propietat del consell insular corresponent, voldríem obrir una
porta per tal que els consells puguin tirar endavant accions que
permetin donar continuïtat al recorregut complet d’aquest
camí tradicional. Si això, que evidentment és una millora i que
en aquesta llei, que permet que es recuperin camins de
propietat dubtosa, en casos de camins que han estat no
usurpats però sí que se’ls està donant un altre ús en cas de ser
una carretera però que sigui pública, voldríem permetre que
també es poguessin utilitzar per tal de seguir els trajectes
sense posar en perill els excursionistes o les persones que en
facin ús. En aquest sentit he donat una còpia d’una proposta
d’addició a la resta de grups polítics, i no sé si estem en aquest
punt concret o hauria de ser més endavant, si...

Als que no ho tengueu us ho repartiré...

Agrairia especialment a tots els grups si tenguessin alguna
qüestió en concret per tal d’oposar-se que es pogués fer una
addició d’aquesta disposició addicional al final de l’apartat de
disposicions addicionals de la llei. No sé si això ho hem de
discutir ara o ho hem de deixar per més endavant, o... Després.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, en el següent torn.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

D’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 9436, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9446,
9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9456, 9458,
9460, 9461, 9465, 9466, 9467, 9468, 9470, 9473, 9474,
9475, 9476, 9477, 9481, 9482, 9487, 9488, 9489, 9490,
9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9499, 9500, 9502,
9508, 9513, 9515, 9519, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525,
9538, 9539, 9542, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549 i
9554/18, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta llei és un autèntic
bunyol, i com a bunyol... ens sap molt de greu que la
tramitació parlamentària, en lloc de millorar una mica el
bunyol, el que hagi fet és empitjorar-lo encara una mica més
i, per tant, el nostre grup parlamentari s’oposa de manera
ferma a aquesta llei.

Nosaltres volíem que hi hagués una llei de camins públics,
però no aquesta llei de camins públics. En primer lloc és un
bunyol per l’àmbit territorial. Jo quan sent el portaveu de MÉS
per Mallorca, per exemple, que diu que l’objectiu de la lle i
és..., és que cal un règim jurídic general de camins públics.
No, vostès mateixos diuen que no. El que cal és un règim
jurídic de camins públics de Mallorca, i ara de Menorca, però
no cal un règim jurídic de camins públics de les Illes Balears,
perquè aquesta llei només té un àmbit territorial de Mallorca
i de Menorca, per ara; i això crea un precedent molt, molt
perillós, del qual vostès sé ben cert que s’apartaran a les
primeres de canvi, perquè no hi ha cap altre règim jurídic a les
Illes Balears que sigui específic. 

El Parlament fa règims jurídics generals de les Illes
Balears. Evidentment hi pot haver especificitats, que hi pot
haver particularitats, lògicament, però el règim jurídic general
en matèria d’urbanisme és de les Illes Balears. Hi ha
especificitats urbanístiques de cada illa, hi ha una possibilitat
de desenvolupament reglamentari d’aquest règim general de
cada illa, i evidentment nosaltres som respectuosos amb
aquesta autonomia de cada illa, però el règim jurídic general
és de les Illes Balears en tots els àmbits: en activitats; en
residus, que tendrem després la ponència... No fan un règim
jurídic de residus per a cada illa. Això és que no té ni cap ni
peus.

I vostès diuen “és que ve del consell insular”. Idò cada
vegada que vulguem fer un règim jurídic específic d’una
matèria concreta li direm: “Vostè, Consell Insular d’Eivissa,
de Menorca, de Mallorca, de Formentera, faci una proposició
de llei”, i ja està! Com que hem de respectar el que digui l’illa,
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ah!, aquí tots callats i tendran un règim específic, i això serà
un desgavell. Això no s’aguanta per enlloc, no té cap lògica ni
una.

En segon terme, és un bunyol perquè no respecte el dret de
propietat. Aquesta llei hauria de respectar el dret de propietat,
i respectar el dret de propietat no té res a veure amb el que ens
conten els portaveus de la majoria de si hi ha hagut una
apropiació il·legítima de camins, si hi ha hagut una espoliació.
No. La zona de protecció que estableixen amb aquesta llei
sobre la propietat privada, 3 metres d’ample a cada camí, no té
res a veure amb el fet que hi hagi hagut una espoliació o una
apropiació, una usurpació, no té res a veure. La zona de
protecció té sentit a unes carreteres, on fa falta assegurar la
seguretat, la visibilitat; no té cap sentit a un camí públic on la
gent camina; per què necessiten una zona de protecció? No té
cap sentit ni un, però és una ingerència il·legítima a la
propietat. Com l’expropiació de rutes senderistes, vostès
deuen saber que en sòl rústic per a protecció dels territoris, es
veu que en matèria de camins els interessa poc la protecció
del territori, però per a protecció del territori està prohibida
l’obertura de nous camins en sòl rústic a l’ordenament jurídic
balear, que supòs que ara ja és igual si és ordenament jurídic
balear, perquè com que farem un ordenament jurídic de cada
illa.

Però el que passa aquí és que les rutes senderistes vostès
preveuen l’expropiació quan no hi ha camins públics, és a dir,
s’ingereixen a la propietat, i no té res a veure amb cap
usurpació  ni amb cap apropiació indeguda, nosaltres volem
defensar el patrimoni públic, però el patrimoni públic s’ha de
defensar fins on s’ha de defensar; això que vostès fan no té res
a veure amb el patrimoni públic, va molt més enllà del
patrimoni públic, i tant, ni respecten els pagesos. Jo quan els
sent parlar de participació, quin suport té aquesta llei? Si tots
els propietaris..., perquè, és clar, vostès, e ls senyors de
Podemos, com que la societat no està d’acord amb les seves
lleis la seva solució és posar molts d’inspectors, però les lleis
normalment s’acompleixen perquè la societat les admet com
a bones i positives, no a base de posar un inspector a cada
quilòmetre de camí perquè no agrada a ningú la seva regulació.
Aquesta és la situació que tendrem amb aquesta llei,
malauradament. 

El nostre grup parlamentari, per tant, ha presentat esmenes
perquè l’àmbit territorial sigui de les Illes Balears, ha
presentat esmenes per respectar el dret de propietat i ha
presentat esmenes perquè les servituds públiques de pas surtin
d’aquesta llei i vagin a les normatives sectorials, ha presentat
moltes esmenes d’eliminació dels plans especials i de les
remissions constants que fa aquesta llei a aquests instruments,
que tots sabem que són uns instruments que realment a la
pràctica, en el 95% dels casos no es desenvolupen, per les
enormes dificultats de tramitació i d’elaboració que tenen, i,
en lloc de remetre tota la qüestió a un únic instrument, que és
el Pla director de camins, que és la nostra proposta, vostès
comencen a fer remissions a plans especials que vostès
mateixos saben que al final no es faran.

I és una llei que no respecta l’autonomia local perquè la
majoria d’aquests camins públics són dels ajuntaments, i
vostès permeten que a qualsevol procediment de catalogació
hi hagi d’haver una aprovació del consell insular corresponent,
a Mallorca i a Menorca, evidentment a Eivissa i a Formentera
no, Eivissa i Formentera és una altra història. Això no té cap
sentit , e ls camins són dels ajuntaments i si un camí només
transcorre en el seu terme municipal què hi pinta el consell
insular havent d’autoritzar, havent de fer informes vinculants?
Això talla les mans als ajuntaments i nosaltres evidentment no
podem acceptar aquesta manera d’actuar, per això hem
presentat un caramull d’esmenes també perquè es respectin
les competències i l’autonomia dels diferents ajuntaments.

Finalment, hem presentat moltes esmenes per intentar
avançar en l’agilitació administrativa i no a grans terminis que
s’han d’esperar, a autoritzacions, etc., que a vostès els agrada,
és a dir, fer inoperativa la seva pròpia proposició de llei.

Pensam sincerament que aquesta llei s’hauria de
replantejar d’una manera molt profunda perquè no dóna
resposta a les necessitats que tenen Mallorca i Menorca, en
aquest cas, però és que hauria de ser de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 9559, 9560, 9561,
9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9570, 9571,
9573, 9574, 9576, 9578, no 9577, perdó, 9579, 9581, 9584,
9585, 9588, 9589, 9590, 9591, 9593, 9594, 9597, 9599,
9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9607, 9608, ah!, sí,
no..., no perdó, estava bé 96...? sí, sí, sí, perdó, vaig pel 9607,
9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615 , 9616,
9617, 9618, 9619, 9620, 9622, 9626, 9627 i 9628/18, i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la resta
de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Antònia Perelló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la llarga enumeració d’esmenes
que acaba de fer el president dóna compte de la disconformitat
que aquest grup parlamentari manté amb la llei que avui es
dictamina.

Aquest grup va votar en contra de la presa en consideració
d’aquesta proposició de llei que venia del Consell Insular de
Mallorca en base a uns motius que varen quedar degudament
explicats i consten en el Diari de Sessions els motius pels
quals ens oposàvem a la tramitació d’aquesta proposició  de
llei. Això no obstant, una vegada que es va, diguéssim, acordar
la tramitació vàrem presentar tot un seguit d’esmenes, unes en
coherència amb els arguments exposats a la nostra postura a
la presa en consideració , i unes altres de contingut, doncs,
marcadament tècnic que intentaven, en la mesura del possible,
millorar el text.
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Hem de dir que, com sol ser habitual, l’èxit que han
corregut les esmenes presentades per aquest grup ha estat
prou irrisori, se n’han acceptades ben poquetes i precisament
per això arribam a aquest moment en què es mantenen
pràcticament vives totes. 

Seré breu perquè compartim els arguments que han
exposat amb caràcter previ tant el portaveu de Ciutadans com
el portaveu d’El Pi, consideram que el text que ha sortit de la
ponència no és que no hagi millorat, és que ha empitjorat
substancialment. Aquesta flexibilitat per fer extensiva la llei
a Menorca, que deia fa un moment el Sr. Jarabo, doncs, a parer
nostre a contribuït encara més a fer que estiguem davant una
llei clarament deficient, amb una tècnica legislativa que
desgraciadament ja comença a ser una constant en aquesta
legislatura i, evidentment, es mantenen els mateixos temes
que per a nosaltres són realment conflictius en aquesta llei als
quals a alguns d’ells se’ls ha sotmès a una espècie d’operació
de maquillatge mitjançant l’estimació d’alguna esmena
presentada pels grups que donen suport al Govern que
pretenen un poquet maquillar qüestions com, per exemple, el
tema de les expropiacions, no fent una al·lusió directa a la
Llei d’expropiació forçosa, però evidentment sense obviar que
la declaració d’utilitat pública permetrà expropiar terrenys per
fer camins i també per fer rutes senderistes, i es mantenen
temes amb els quals nosaltres estam totalment disconformes,
com la mateixa zona de protecció, a què es referia fa un
moment el Sr. Melià, que evidentment consideram que és un
atemptat a la propietat privada.

La veritat és que després d’haver escoltat el discurs
marcadament bolivarià que ha fet el Sr. Jarabo per defensa
aquesta llei, doncs, evidentment ens quedam encara més
intranquil·ls, molt més fins i tot que quan vàrem llegir el
projecte de llei per primera vegada, perquè denota a les clares
quin és l’objectiu que es persegueix amb aquesta llei. 

Per tant, mantenim les esmenes, no tenim absolutament
cap tipus de confiança que puguin prosperar, però en principi
volem ser coherents. Això sí, anunciar que retiram les
esmenes 9563 i 9619, les retiram, i respecte de la resta
d’esmenes que queden vives en principi mantendríem la
mateixa postura que vàrem mantenir en ponència. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. En torn de rèplica i contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Mixt té cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, bé...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President, en principi supòs que com a grup tenc dret
a...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, després de la rèplica i la contrarèplica ve el torn de
fixació de posicions dels grups que no hagin intervengut,
aleshores li tocarà a MÉS per Menorca, perquè es debaten ara
mateix les esmenes. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ja, però és que jo com a grup tenc dret a adoptar posició
respecte de les esmenes presentades. 

EL SR. PRESIDENT:

Després.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, val, d’acord. Doncs, endavant, endavant les atxes!

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, jo no tenc cap inconvenient que el Sr. Castells
intervengui ara, però entenc que qui comanda és vostè, eh?, qui
presideix o el Reglament i que per tant...

EL SR. PRESIDENT:

El guió, el guió de la sessió així ho posa, per tant,...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí...

EL SR. PRESIDENT:

... continuam amb el mateix. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé. Bé, breument, jo la veritat només volia referir-me
a la intervenció que ha tengut el Sr. Jarabo i que jo crec que
descriu molt bé l’esperit d’aquesta llei, ell parla de la gran
participació, en fi, de la múltiple gent, evidentment aquesta
participació no ha inclòs propietaris, aquesta participació no
ha inclòs ajuntaments, és clar, és clar; és a dir, aquí participar
és que tothom parli, ara, després farem cas a qui vulguem i a
més a qui convocam. 

És clar, això no és una manera seriosa de fer les coses,
sobretot quan hi ha en joc evidentment aquí qüestions, les ha
descrit perfectament el Sr. Melià fa un moment, qüestions que
tenen a veure realment amb això, el dret a propietat, uns drets
que estan reconeguts constitucionalment i que són vulnerats
per determinats aspectes que aquesta llei inclou. Òbviament
parlar d’apropiació de camins, parlar d’usurpació, com si aquí
estiguéssim realment tornant a restituir o no. És que això no
és només una cosa amb la qual jo crec que tots estam d’acord,
que és que hi hagi camins públics, que els camins estiguin
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condicionats i que aquests camins siguin transitables i que
l’excursionisme es pugui fer en unes condicions òptimes,
però tot això s’ha de fer d’acord amb aquells que en aquest
moment, per la raó que sigui, tenen aquest camí dintre d’una
propietat, la raó que sigui sí, però la raó que sigui evidentment.

Jo no sé si vostè coneix bé la història territorial, fins al
punt de saber exactament en cada cas per què aquell camí està
d’aquesta manera, perquè està de l’altra, perquè quan un
analitza mínimament amb una certa perspectiva històrica com
s’han anat venent les finques aquí, a Mallorca, i dic perspectiva
històrica, em referesc evidentment a segles, no em referesc
a anys; és evident que hi ha una sèrie de moviments i que
aquests camins poden haver quedat i per tant, està bé intentar
recuperar-los, però això no es pot fer des d’una lògica
expropiatòria, això no es pot fer des d’una lògica impositiva,
sí, sí, que és el que justament aquesta llei té previst. I aquest
és el gran emperò que com a mínim nosaltres li trobam i això
s’ha de fer de comú acord, evidentment amb qui té en aquest
moment la propietat d’unes determinades terres, també amb
molts d’ajuntaments que són els primers garants que aquests
camins, efectivament, transitin per on han de transitar i siguin
respectats, i no de la manera que s’ha fet.

La participació, si no està feta amb la voluntat d’entendre’s
justament amb aquella part que és la part discrepant, no té cap
valor ni un, és una pura comèdia, és un paperot, és una frase
que queda molt bé, afavorim la participació, hem cercat el
consens, però si al final no hem volgut entendre-nos amb
aquella part que era evidentment necessari entendre-s’hi,
perquè és una part fonamental, evidentment tota aquesta
participació no té el més mínim valor.

I res més, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Per ballar un tango hem de ser dos, per
posar-se d’acord també, mínimament han de ser dos, és a dir,
han de ser les dues parts que han d’estar d’acord, per suposat
que només hi ha d’haver voluntat per una part a l’hora d’haver-
hi acord i algú ha de cedir i  l’altre  no s’ha de moure, això
evidentment no és un acord sinó una imposició. I a partir
d’aquí dir que no hi ha hagut participació perquè no s’han posat
d’acord amb els propietaris dels camins, o els propietaris dels
camins no s’han volgut posar d’acord amb el Consell de
Mallorca quan ha fet el procés de participació. 

Des del màxim respecte a la propietat privada, que consti,
la història és la que és en aquesta comunitat i per exemple hi
ha hagut gent que ha anat a judici per intentar recuperar un
camí públic, ha estat amenaçat amb presó, hi ha hagut judici i
el camí s’ha declarat públic , perquè era públic, i havia estat
diguéssim... i no en el segle XX, sinó molt més abans havia

estat diguéssim d’una manera voluntària o involuntària havia
quedat incorporat dins determinades finques, Camí de Cavalls
de Menorca, i el Partit Popular es va oposar fermament al
Camí de Cavalls de Menorca, a tot el procés de recuperació
del camí, quan el Partit Popular ha governat a Menorca, amb
molt d’encert i legítimament, legítimament res a dir, ha
utilitzat com a reclam turístic, com a engrescador turístic per
venir a Menorca el Camí de Cavalls i ho ha fet molt bé i alab
la seva feina, que ho ha fet molt bé en aquest sentit. El Sr.
Tadeo, és present aquí i va fer molt bona feina en aquest sentit
de foment d’un turisme desestacionalitzador per al Camí de
Menorca.

Per tant, alerta, respecte màxim a la propietat privada, però
que un propietari digui que allò és seu, no és per se argument
suficient per dir que allò és efectivament seu, és possible que
sí, és possible que no, dependrà de cada cas, i per açò hi ha
d’haver mecanismes. I ho ha dit la Sra. Perelló, els processos
d’expropiació existeixen i si es considera d’utilitat el camí, a
partir de la declaració, es podrà procedir i al final dictaminarà
qui ha de dictaminar, com en qualsevol tipus de procés
expropiatori, que, al final, si no hi ha acord amb les parts,
perquè evidentment un procés expropiatori passa per una
voluntat d’acord, primer hi ha l’acord o no, preu just o no i
després, si no, es va als tribunals, ho marca la Llei
expropiatòria i ho digués aquesta llei o no, aquest procés es
podria fer.

Jo puc entendre que hi hagi un desacord aquí en molts
d’aspectes de la llei, Tots Sants ha passat, el temps de bunyols
ja no hi és. Puc entendre que al Sr. Melià no li agradi perquè
afecta les zones de protecció, però entenem que les zones de
protecció són necessàries, entenem que el respecte a la
propietat si és per se que afecta les zones de protecció,
entenem que rebin la protecció, no significa cap tipus
d’expropiació d’aquesta propietat, simplement és regular la
zona de protecció del camí. I que no respecte a l’autonomia
local, evidentment aquí aquest debat és etern de respecte o no
a l’autonomia local, en alguns moments defensam la necessitat
d’harmonitzar coses entre municipis, en alguns moments
defensam el contrari, evidentment aquesta defensa ambivalent
no és patrimoni d’El Pi, ho hem fet tots els grups, no estic
culpant El Pi, ho hem fet tots els grups, hem dit una cosa i la
contrària en aquest sentit.

Per tant, crec que podem seguir parlant molt més..., durant
molt de temps sobre d’on és el límit de la necessitat
d’harmonitzar polítiques o actuacions i on és el limit del
respecte a l’autonomia municipal, perquè fins i tot hem arribat
a discutir en ponència sobre si era convenient o no diguéssim
que un camí que passava per diversos municipis tingués una
mateixa senyalística que harmonitzés el camí. O com passa a
la meva illa en determinats camins i en determinades
carreteres, hi ha un autèntic desgavell de senyals, que convé
harmonitzar en la meva opinió, perquè evidentment algú
prefereix tenir senyals de diferents tipus, de diferents criteris
que acaben despistant més que ajudant a qui els vol fer cas.

I finalment simplement dir que esperem que aquesta llei
sigui útil per als fins que està pensada. Jo crec que respectar
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la voluntat del Consell Insular de Mallorca era important.
Crear un precedent de règim jurídic per a una sola illa o per a
dues illes, amb una llei sectorial específica, crec que tampoc
no és cap drama, evidentment no és la Llei d’urbanisme, no és
la Llei de camins la Llei d’urbanisme, és una llei que afecta
una problemàtica molt concreta i a una situació en realitat
molt concreta, així que tampoc no hi farà cap mal i, en tot cas,
una llei de camins públics, no ho oblidem, no és una llei que
afecti els camins privats, sinó una llei de camins públics, amb
el benentès que el que determina la zona de protecció
evidentment no genera cap tipus d’afectació a aquesta
propietat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president bolivarià d’aquesta comissió, segons
intenten definir-nos. Venim d’un passat en el que hem escoltat
al president d’aquesta comunitat, ara multisentenciat per
corrupció, dient que “el que era públic no era de ningú”, i crec
que això sí que era una derrota d’aquesta societat, tenir un
president com aquest, que amb idees com aquesta, amb frases
com aquesta i fent unes polítiques des d’aquesta concepció del
patrimoni públic, evidentment després passa el que passa i va
tenir majories absolutes. Ho dic perquè de vegades, responent
també al Sr. Melià, idò de vegades hi ha presidents, hi ha gent
que amb molt de suport i representant una determinada
societat, idò acaben incomplint tot allò pel qual suposadament
presideixen una comunitat autònoma.

Nosaltres, Sr. Melià, pensam que les lleis s’han de complir
i perquè es puguin complir, i aquesta llei també volem que es
pugui complir, idò ho hem dit en diferents ocasions, és clar
que se necessiten inspectors i crec que és important que hi
hagi una vigilància perquè les lleis es puguin complir. 

Les lleis són justes, són injustes?, bé, cadascú tendrà la
seva consideració sobre les lleis que hi ha i aquí hi ha
perspectives polítiques, evidentment, que són discrepants i en
les quals podrem tenir diferències, però sí entenem que s’han
de respectar o s’han de canviar i nosaltres aquí entenem que
modificam un criteri que probablement hi havia fins ara i era,
bé, el campi qui pugui quant a l’ús dels camins públics,
principalment que -insisteixo- amb propietaris de tots els
colors, idò alguns sí que han utilitzat aquestes vies, justament
per protegir territori, per permetre que s’hi poguessin
desenvolupar també uns ecosistemes variats, etc., això ha
existit, hi ha propietaris que han tengut molta cura d’aquests
camins, però per fer això evidentment han tancat la possibilitat
que la societat, que el públic en general pogués emprar
aquestes vies.

I nosaltres entenem que s’han d’alliberar aquestes vies,
vostès que de vegades són tan liberals, idò nosaltres entenem
que aquestes vies s’han d’obrir a l’ús, sobretot en aquests nous

temps en què la societat sí que reclama poder visitar també les
zones naturals amb tranquil·litat i es requereix que aquests
camins, que són nostres, es puguin emprar i aquesta llei crec
que... o tenc la convicció que va adreçada justament a alliberar
un dret que fins ara estava massa tancat. No ens tots els casos?
Evidentment. 

Hi ha molts de casos de molts de camins, però hi ha
d’haver una llei general. Ja m’hagués agradat que aquesta llei,
és clar, fos per a tota Balears, àmpliament desenvolupada. Ha
quedat principalment a Mallorca i Menorca, jo crec que hi ha
la possibilitat -i així ho deixem clar també en aquesta llei- que
la resta de consells insulars es poden incorporar a aquesta llei.
D’aquí que no estigui a favor dels arguments que empra el Sr.
Melià.

Per tant, més enllà d’aquesta retòrica del discurs bolivarià
crec que defensar el patrimoni públic crec que és una
obligació dels partits i és una obligació moral nostra i més en
un govern amb una majoria progressista com el que hi ha ara
mateix i des d’aquesta perspectiva evidentment crec que
treballam tots.

I a partir d’aquí, idò bé, Sr. Pericay, crec que aquesta
sensació de derrota que té vostè, idò nosaltres tenim una
sensació justament contrària. Crec que és una sensació de
victòria perquè aportam un nou dret o facilitam el dret d’ús
d’aquests camins a tota la població.

Que s’hauria d’haver negociat més amb els propietaris?
Crec que aquesta possibilitat segueix existint. És clar que es
farà.

Per tant, idò bé, crec que el que podem dir ara...i
parafrasejant el sots-comandant Marcos, que sempre acabava
escrivint allò des de les muntanyes del sud-est mexicà, que
comentaven abans, idò aquí hem de dir a partir d’ara l’orgull
que tenim de poder caminar des dels camins del llevant
espanyol, per exemple.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gallardo, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Respecte  del que s’ha comentat volia fer un cert
paral·lelisme quan hi ha aquesta queixa que no s’ha consultat
o no han participat els propietaris de camins, i voldria incidir
en el fet que s’ha demanat l’opinió, una altra cosa és que no
hagin volgut participar a l’hora d’elaborar aquesta llei.

Això em recorda... és la confrontació del dret a la propietat
privada, que respectam totalment, amb un altre dret que és la
defensa del patrimoni públic. Això seria com per exemple
quan es va prohibir fumar a determinats llocs i es va prohibir
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que el tabac no es pogués vendre a menors o aquestes fotos
que surten a les caixetes de tabac, el posicionament de les
tabacaleres va quedar... no se’ls va escoltar.

Quan estam en temes d’aquests s’ha de cercar l’equilibri
entre una part i l’altra. Aquesta llei no és bolivariana, s’ha de
dir que no és bolivariana, es pot dir vint vegades, no anam a
prendre camins de gent, simplement es dóna l’oportunitat que
els camins que han estat públics i per alguna qüestió, com s’ha
dit, no se sap ben bé com han passat a deixar de ser-ho, idò
aquests camins... s’ha de poder tornar mirar això.

I voldria posar un exemple d’una cosa que he viscut amb
els meus ulls. Jo he vist un ajuntament donar suport jurídic a
propietaris per tal de protegir camins que segons el consell,
en aquest cas de Mallorca, haurien de ser públics. Això,
aquesta barbaritat ha passat a Mallorca i no fa tants d’anys. 

En aquest sentit, davant això, que això vendria a ser un poc
l’aplicació que deia el portaveu de Podemos que la cosa
pública no era de ningú i semblava que com que no era de
ningú el primer que estava més prop s’ho podia apropiar amb
el beneplàcit de determinats polítics i de determinats
ajuntament, aquesta situació s’ha de mirar de revertir; s’ha de
revertir per tal d’aplicar un altre dret públic, que és el dret que
allò que és públic segueixi essent públic, camins on
històricament hi ha passat sempre gent sense cap mena de
problema i que no eren propietat de ningú, aquests camins hi
ha gent que se’ls ha apropiat pel motiu que fos. Simplement,
aquesta llei vol revertir aquesta situació i creiem que va per
bon camí.

Sí, sobre un altre tema, sobre... el que es comentava de
l’harmonització o uniformització que segons algun portaveu
dels partits de l’oposició consideraven que el fet que... el
consell havia d’estar per sobre de l’autonomia municipal, aquí
no hauríem de confondre harmonitzar amb uniformizar i fer
que tot hagués de ser com toca. 

L’absurditat ens podria dur que un camí que abasta tres
municipis tingués tres senyalístiques diferents, estigués
catalogat en tres noms diferents i tres maneres diferents,
simplement harmonitzar és donar certa coherència i això,
aquesta llei va en aquest camí.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. La Constitució Espanyola
del 1978 diu que el domini públic és imprescriptible. No sé si
els senyors diputats no entenen què és això, però no importa
fer aquesta llei, el domini públic és imprescriptible, ningú no
el pot adquirir, ningú no el pot adquirir, no fa falta aquesta llei.

Vostès ho expliquen aquí com si fessin un ou de dos vermells,
però què m’estan contant? És imprescriptible des de l’any
1978 com a mínim!, abans, però bé, és igual, no entrarem en
això, de quan.

El domini públic és imprescriptible i aquesta llei no innova
res en aquest sentit, no innova res, els camins que són públics
continuen sent públics, sempre. 

Diu: “els camins públics han deixat de ser-ho i aquesta llei
ho arreglarà”; no, aquesta llei no arreglarà res, els camins
públics que ho han deixat de ser són recuperables per
l’administració pública sense aquesta llei, aquesta llei, no la
necessitam per res.

De fet, vostès mateixos són contradictoris perquè diuen:
“hem recuperat lle is , hem tenguts plets”. El Sr. Borràs ens
explicava que hi ha hagut plets que han demostrat que el camí
era públic, idò, l’instrument existia, què m’estan contant?
Quina innovació fan en aquest sentit? Aquesta llei no innova
res en aquest sentit, els camins públics no deixen de ser mai
públics. Ho entenen? Això..., i no importa aquesta llei, que
aquesta llei ho repeteixi em sembla molt bé, però aquesta llei
no vol revertir això, perquè això no s’ha de revertir perquè
això ja està proclamat i ja és dret absolutament aplicable...

(Remor de veus)

... molt bé.

El que em faltava sentir és que el PSM, MÉS per Mallorca,
defensàs l’harmonització. No sé si se’n recorden aquella llei
orgànica para la armonización del proceso autonómico,
aquí, MÉS per Mallorca defensant l’harmonització, -bé, bé, bé,
bé... sincerament, han perdut molt el nord del que fem.
Fixa’t..., és que és clar, es delaten vostès mateixos,
harmonitzar és el que fan, efectivament, no respectar
l’autonomia local. Del que es queixaven les comunitats
autònomes en aquella llei i ara vostès bravegen d’harmonitzar
en els ajuntaments. Gran notícia!, no, si vostès mateixos ho
reconeixen! La meva crítica, vostès la reafirmen.

Campi qui pugui, com si no hi hagués ordre, els camins
públics... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... home!, i tant que hi havia molts de camins públics, ja hi
havia un ordenament jurídic, ja hi havia..., una altra cosa és que
hi hagués voluntat política als ajuntaments de recuperar els
camins que il·legítimament poguessin estar ocupats, però
l’ordenament jurídic existia i es podien recuperar, i vostès
mateixos han posat exemples, per tant, no els posaré jo. Però
el que està clar és que aquí hi ha una empanada mental.

I, Sr. Borràs, no és un drama, és un bunyol, no és un drama,
és un bunyol, i els bunyols acaben malament, i aquesta llei està
molt mal enfocada i vostès mateixos no tenen ni arguments
per defensar-la, la qual cosa és d’una tristor prou angoixant. Jo
de vostès faria una reflexió seriosa sobre la utilitat i sobre
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l’objectiu d’aquesta llei que vostès mateixos no saben si
l’objectiu és bo.

Senyalística, es veu que per a vostès és molt important que
la senyalística sigui general, però per a Eivissa i per a
Formentera no, aquests que posin els senyals que vulguin.
Clar, és que tots els seus arguments són contradictoris
absolutament.

(Remor de veus)

Crec que aquesta llei no va enlloc i que l’haurien de retirar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular té  la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Perelló, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Al fil del que deia el Sr. Melià,
jo els voldria dir als portaveus que m’han precedit que
defensar un camí públic és una obligació que té
l’administració titular del camí, que per a això no necessita
aquesta llei perquè, efectivament, no només el que hi ha a la
Constitució sinó que la Llei de patrimoni de les
administracions públiques, la Llei de patrimoni de les Illes
Balears dóna a l’administració unes eines i unes prerrogatives
immenses per poder exercitar i recuperar el que és seu. I,
efectivament, el domini públic és imprescriptible , és
inalienable i evidentment no se’l pot apropiar un particular. 

El problema d’aquesta llei és que, des de la perspectiva que
vostès ho fan, és absolutament inútil i innecessària i el
problema real de la llei, que vostès presenten i defensen, és
que incorpora mecanismes o instruments a favor de
l’administració en contra d’aquell propietari que pot ser
legítim titular d’un camí privat.

Vostès ho han dit, recuperar aquells camins que es
consideren usurpats per un propietari particular, quan tal
vegada si hi ha dubtes respecte de la titularitat del camí el que
s’ha de fer és anar a la jurisdicció competent, que és la civil,
per dirimir, com el Sr. Borràs ha reconegut que coneix algun
cas, qui és el vertader titular, perquè si la titularitat és pública
l’administració té les prerrogatives per recuperar-la sense cap
tipus de dubte. Si hi ha dubtes, si hi ha dubtes no és
l’administració qui ha d’actuar, ha d’anar als jutjats. En canvi,
aquesta lle i va en contra d’aquesta idea i va en contra de la
propietat privada, i això és així, els agradarà o no.

Ja no parlem quan entram en el tema de les rutes
senderistes, que jo ja vaig dir en el seu moment que la part
relativa al règim jurídic dels camins públics era quasi quasi el
de menys en aquesta llei, la problemàtica real la tenim a les
rutes senderistes que n’hi haurà prou a voler-les constituir i si
el propietari no hi està d’acord l’expropiarem per fer, ni més
ni manco, que una ruta senderista, ja no un camí públic, no, una

simple ruta senderista perquè es pugui transitar lliurement; la
qual cosa em sembla un atemptat prou intolerable a la
propietat privada.

Això de la participació, doncs miri, em fa molta de gràcia,
vostès parlen de participació, han pogut fer al·legacions, que
després no les haguem ni tengudes en compte i a vegades ni
contestar-les és igual, hi ha hagut participació. Però jo em
demanaria, quina participació hi ha hagut a Menorca? Han fet
extensiva la llei a Menorca i, quina participació hi ha hagut a
Menorca? MÉS per Menorca ho ha demanat i el Consell
Insular de Menorca no necessàriament, no per unanimitat ha
demanat que la llei es faci extensiva. I han fet el que ha dit el
Sr. Melià, un bunyol, perquè una llei no es pot aplicar a una
altra illa, ah!, donde dice Mallorca vamos a decir Menorca
i després hem fet un caos a la ponència perquè tots els articles
quadrassin por Mallorca, Menorca y..., això és un bunyol
enorme, però la participació on és? Vostès tenen clar que tots
els ciutadans de Menorca, tots, han estat consultats i estan
d’acord que els sigui d’aplicació aquesta llei? Jo, sincerament,
eh?

Respecte del que el Sr. Borràs ha dit de la Llei de camí de
cavalls, doncs miri, nosaltres no hi hem estat mai en contra,
hem estat en contra de les maneres, de les formes de fer les
coses, com ara mateix amb aquesta llei. Si realment era
necessari fer una llei que regular el règim jurídic dels camins
públics, doncs, facem-la bé, una llei que sigui d’aplicació a
totes les Illes Balears, que reguli el règim; si realment és
necessari, que consideram que no, però d’aquesta manera i
amb aquestes formes només perquè ho ha presentat un consell
insular entenem que no són les maneres.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Perelló. Per a fixació de posicions dels grups
parlamentaris que no hagin intervengut, ara sí, Sr. Castells, té
la paraula el Grup MÉS per Menorca. Intervé l’Hble. Diputat
Sr. Josep Melià, ai, perdó, Josep Castells, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Abans de començar el meu
torn d’intervenció, això no obstant, vull fer un comentari sobre
l’observança del Reglament, perquè... a l’empara de l’article
77; és a dir, jo entenc que a mi em tocava intervenir en el torn
de fixació de posicions perquè, malauradament, a la part del
Reglament que es refereix al procediment legislatiu no hi ha
especificacions sobre com s’organitza el debat en comissió,
però l’article 79, que està dintre del capítol tercer, dels
debats, diu que: “en tot debat hi haurà torns a favor i en contra
i que després podran intervenir la resta de grups”. Jo, encara
que no sigui esmenant, tenc una posició a favor i en contra de
les esmenes que s’han presentat, per tant, a mi em pertocava,
com als altres grups, participar en aquest debat.
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La prova d’això que els dic és que quan hi ha un debat de
totalitat els grups que no han presentat esmenes a la totalitat
es manifesten a favor o en contra i tenen dret a intervenir en
el torn a favor i en el torn en contra, i es reserva un últim torn,
per la meitat de temps dels altres, pels que no s’han manifestat
ni a favor ni en contra. Per tant, jo li demanaria al Sr. President
que, és a dir, per esmenar el que jo considero que és una mala
interpretació del Reglament, li  demanaria un torn de deu
minuts, que segurament no l’exhauriré, però del que estic
segur és que amb cinc minuts no podré manifestar-me a favor
i en contra, que crec que, com a grup, tenc dret a poder-ho fer. 

Per no entrar ara en tot e l debat que els plantejo, que
entenc que és un tema que segurament s’hauria d’estudiar
perquè probablement això s’ha fet sempre, però jo la veritat és
que mirant el Reglament crec que és una mala aplicació del
Reglament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, miri, l’article que vostè mateix ha esmentat
precisament és per a la fixació de posicions a favor i en
contra, això no obstant, si cap dels grups no té cap problema
perquè intervengui deu minuts, cap problema. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, però és que precisament el meu
torn és favor i en contra de les esmenes presentades, és així,
però bé, li agraeixo molt la seva benevolència i ja tendrem
temps d’analitzar més profundament aquest tema.

Bé, jo volia, primer, començar fent referència al tema de
l’àmbit, no?, és a dir, vostès saben que per al meu grup el debat
en ponència ha tengut dues fases, quan la majoria de grups es
van oposar que aquesta llei s’estengués a Menorca i a partir
del moment en què es va acceptar que aquesta llei també
s’estengués a Menorca. 

Jo els vull dir que comparteixo en part la crítica que fan els
grups de l’oposició al tema de l’àmbit territorial, a mi tampoc
no m’agrada i el nostre grup hagués preferit que aquesta llei
també fos de totes les Illes Balears. De totes maneres, crec
que aquest tema no s’ha de dramatitzar i que hem d’analitzar
com ha anat la història aquesta, i hem de ser conscients de les
disfuncions que poden crear algunes de les previsions
estatutàries i de l’especial idiosincràsia de la nostra comunitat
autònoma.

Els consells insulars tenen la capacitat de proposició
legislativa, poden fer una proposició legislativa, cosa que, per
exemple, les províncies a alguna comunitat autònoma no
tenen. Aleshores, d’això, evidentment d’aquí es poden derivar
alguns elements que realment siguin disfuncionals, siguin
sorprenents respecte de la dinàmica, com que un consell que
veu que té una necessitat determinada plantegi una llei no
necessàriament general sinó una llei per donar resposta a les
seves necessitats, perquè aquest consell insular per respecte

als altres consells insulars pot considerar que aquella
necessitat que veu per al seu territori tal vegada els altres
consells no la tenen. Per tant, jo no veig que en lloc estigui
escrit, i en aquest cas li dic a vostè Sr. Melià, que les lleis de
la comunitat autònoma hagin de referir-se a la totalitat del seu
territori, tenint en compte la idiosincràsia, la idiosincràsia de
la nostra comunitat autònoma.

Per tant, si el Consell de Mallorca té aquesta iniciativa jo
trob..., vostès no troben molt lògic que el que ens proposi el
Consell de Mallorca sigui relatiu al seu àmbit? Perquè
paradoxalment hi ha algunes coses que el Consell de Mallorca
pot voler fer sobre el seu territori que les ha de fer per llei. I
el Consell de Mallorca no pot fer lleis, les lleis les ha de fer
el Parlament, per tant, vostès aquí parlen com si això fos...,
com si fóssim uns descerebrats que fem una cosa que no té
cap sentit i vostès agafen el rave per les fulles, però si vostès
analitzen com ha anat el procés, això no és tan estrany. Ja he
dit que jo crec que l’àmbit hauria de ser el de tot el territori,
nosaltres ho haguéssim preferit, en qualsevol cas, el nostre
grup el que volia i també veia la necessitat que hi hagués una
llei que regulés tot el tema dels camins, i ara hi entraré, per a
Menorca, per a Menorca. Per tant, bé, nosaltres com a mínim
doncs hem demanat que també s’estengués a Menorca i
tampoc no em sembla realment... problemes d’aplicació en
tendrà pocs, aquesta disfunció que a vostès els sembla tan greu
hi tendrà pocs perquè simplement aquesta llei s’aplicarà a
Mallorca i a Menorca, que  em sembla que està perfectament
delimitat respecte d’Eivissa i Formentera.

Després també crec que vostès realment, escoltin, fan
un..., s’estripen les vestimentes amb el tema que no respecta
el dret de propietat, que és expropiatòria, que gravem
moltíssim els propietaris.

Jo els he de dir que el meu grup, realment la intervenció
del meu grup s’ha centrar a fer-la extensiva a Menorca; per
què?, perquè crèiem que hi ha una certa confusió o una molt
gran confusió en el règim jurídic dels camins, i que dóna llocs
a moltíssims problemes, i nosaltres crèiem que, u, era bo fer
una descripció , fer una descripció dels camins, és a dir,
establir per llei que hi ha d’haver uns catàlegs de camins. Això
és bo o és dolent? Per molt que hi hagi una llei de patrimoni
que permeti recuperar la propietat jo els pregunto: és bo o és
dolent que tots els municipis tinguin un catàleg de camins? Jo
considero que és bo, i això és fa perquè hi ha aquesta llei; si
no podria no existir. 

I després és bo o no és bo que hi hagi un règim jurídic
específic per als camins? Potser vostès no estaran d’acord
amb alguna de les figures, sincerament jo tampoc en alguns
casos, els ho dic sincerament, però en línies generals
evidentment sí i per això hi donam suport; a més a més hem
arribar a un acord amb els grups de la majoria per tal que a
canvi que s’ampliés aquest àmbit d’actuació a Menorca
evidentment nosaltres hem estat menys crítics amb alguns dels
elements del règim jurídic, però com que el que ens semblava
important és que pogués haver-hi la descripció i pogués haver-
hi el règim jurídic, bé, potser hi ha alguns elements que amb
l’experiència i amb la posada en pràctica d’aquesta llei potser
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podem retocar més endavant, però ens semblava important que
hi fos.

Jo no veig que aquesta llei sigui innecessària. Al contrari,
crec que el tema dels camins genera moltes controvèrsies i
per tant en aquest sentit aquesta llei serà positiva.

Quan els deia que exageraven també amb el tema de la zona
de protecció. És que, clar, vostès ens parlen com si, escoltin,
aquí estiguéssim expropiant tres metres a banda i banda, i això
no és així! La zona de protecció simplement el que diu,
simplement el que diu!, eh?, és que qualsevol intervenció en
aquesta zona de protecció, que estigui sotmesa a una
autorització expressa, és a dir, les activitats que es facin en
aquesta zona de protecció que estiguin sotmeses a autorització
expressa!, requeriran també l’informe del titular del camí.
D’acord, sí, és més costós, demanem un informe, però
escoltin, no expropiam ningú, estam dient que necessita un
informe. Després podem discutir si tres metres és el correcte,
si haurien de ser 2 o hauria de ser 1 o hauria de ser mig, però
no diguin que expropiam res perquè el que estem demanant és
un informe, i a més a més, per si de cas, deixam clar que
excloem les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals.

Per tant, per favor, és a dir, em sembla bé que facin una
crítica però que sigui una crítica que no sigui de flamarada,
perquè no n’hi ha per tant.

Igual que l’article 31 quan parla de les limitacions d’ús.
Diu: “S’ha de garantir sempre el trànsit de vehicles i
maquinària afectes a les explotacions agràries o forestals”, és
a dir, parlem de limitacions però sempre salvaguardant el tema
de les activitats tradicionals que es fan en el sòl rústic. Per
tant, jo els agrairia que la crítica que fessin fos més condreta,
en el sentit que es referís realment al que està escrit a la llei
i no a les seves imaginacions i als seus somnis bolivarians que
veig que tenen, i que no es deixin impressionar pels discursos
del Sr. Jarabo. De vegades ja sabem que també li agrada
impressionar, i entre ell i vostès, doncs estan parlant d’una llei
que no és la que tenim al davant.

Dit això, i anant ja molt concretament a un parell de... Per
tant, Sr. President, el meu vot votarà en contra de totes les
esmenes de l’oposició.

Només vull fer una proposta de transacció respecte de
l’esmena 9303, presentada pels grups del PSOE, Podem i
MÉS per Mallorca, en el sentit d’eliminar l’expressió “...i les
vies rurals” en el redactat de l’esmena que ens proposaven,
perquè realment és una redundància o ben bé no se sabia què
són les vies rurals; per tant si s’eliminés aquest concepte crec
que l’article quedaria més entenedor i podríem votar-hi tots a
favor.

I després volia fer també un comentari a la transacció que
ens ha proposat el portaveu de MÉS per Mallorca. Estic
totalment d’acord que s’afegeixi aquesta disposició
addicional, fins i tot li diré que la trobo molt necessària, però
-ja em perdonarà- el que no m’agrada és la paraula “traça”;
crec que està mal utilitzada en aquest text i  crec que la

correcta seria “traçat”, perquè la traça és en sentit figurat o
ideal, és el recorregut que s’ha de seguir per aconseguir alguna
cosa, però en canvi el traçat és literalment el recorregut d’un
camí. Per tant crec que aquí seria molt més correcte posar
“traçat” que “traça”. Dit això, hi votarem igualment a favor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Només que no m’he manifestat, però estam en contra que
s’inclogui l’esmena in voce o l’esmena escrita que ens han
donat des de MÉS per Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies. Hi havia un moment de demanar això, però no
obstant això queda clara la seva posició.

Bé, a continuació passarem a la votació de les esmenes.
Esmenes que modifiquen diferents articles de la proposició de
llei. Esmenes a l’artic le  1, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9436 i
9438/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article  2 . Votació de l’esmena RGE núm.
9281/18 del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, o
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9439/18, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9440/18, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara esmenes a la denominació del títol II. Votació de
l’esmena RGE núm. 9266/18, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 10 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 94...

Perdó?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 11 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies. Votació de l’esmena RGE núm. 9441/18, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 3. Votació  de l’esmena RGE núm.
9442/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9443/18, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9446/18, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article número 4. Votació de l’esmena RGE
núm. 9303/18, transaccionada, conjunta dels grups
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per
Mallorca.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9448, 9449 i
9451/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9450/18, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap, no?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, una. 1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Esmena 9450, 1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9559/18, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’artic le 5. Votació conjunta de les esmenes
RGE núm. 9283/18, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos;
RGE núm. 9452 i 9254/18 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i la 9560/18 del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació ara de l’esmena RGE núm. 9453/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 6 . Votació de l’esmena RGE núm.
9284/18 del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9456/18 del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS i la RGE núm. 9561 i 9562/18 del Grup
Parlamentari Popular.
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Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9458/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’artic le  8 . Votació de l’esmena RGE núm.
9285/18 del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions? Perdó.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes..., 

(Remor de veus)

De quines? De totes?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

N’hi ha tres..., no una ha estat retirada, la 9563 està
retirada. Ah bé, d’acord.

Bé, d’acord. Votació ara de les esmenes 9460 i 9461/18
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada

EL SR. PRESIDENT:

Votació ara de l’esmena RGE núm. 9664/18 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 9. Votació conjunta de les esmenes
9286 i 9287/18 del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 9565... ah, perdó.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, aleshores votem l’esmena RGE núm. 9565 i 9566 del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9567/18 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 10. Votació conjunta de les esmenes
9288 i 9289/18 del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9465/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9568/18 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 9466 i 9467/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Bé, aquestes esmenes són a l’article 11, no ho havia dit.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9570 i
9571/18 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor? Separades?

Bé, votació aleshores de l’esmena RGE núm. 9570/18 del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9571/18 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 12. Votació de l’esmena RGE núm.
9468/18 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9573/18 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9574/18 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 13. Votació de l’esmena RGE núm.
9470/18 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra, 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9576 i
9577/18 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra, 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’artic le  15. Votació de l’esmena RGE núm.
9473/18 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 16. Votació conjunta de les esmenes
9474, 9475, 9476, 9477/18 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra, 1 abstenció. Rebutjades. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article  18. Votació de l’esmena RGE núm.
9481 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra, 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9482/18 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9579/18 del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 22. Votació  de l’esmena RGE núm.
9581/18 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 23. Votació de l’esmena RGE núm.
9487/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 24. Votació de l’esmena RGE núm.
9488/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 25. Votació de l’esmena RGE núm.
9489/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 26. Votació de l’esmena RGE núm.
9271/18, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9272/18, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Separada. Bé, votació de l’esmena RGE núm. 9490/18, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9491...

Perdó? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

En contra?, d’acord. Doncs 1 vot a favor...

EL SR. PRESIDENT: 

Repetim. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, repetim, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9490.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9491/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 27. Votació de l’esmena RGE núm.
9273/18, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

(Remor de veus)

Bé, m’he confós. Votació de l’esmena RGE núm. 9584/18,
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 27. Votació de l’esmena RGE núm.
9273/18, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 9492 i
9493/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9585/18, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 28. Votació conjunta de les esmenes
RGE núm. 9274 i 9275/18, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.
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Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 29. Votació de l’esmena RGE núm.
9494/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9628/18, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 31. Votació conjunta de les esmenes
RGE núm. 9495 i 9496/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; i RGE núm. 9588 i
9589/18, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 35. Votació de l’esmena RGE núm.
9499/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 9590/18, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 37. Votació de l’esmena RGE núm.
9277/18, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 4 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes... 

Perdó?

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, no. Està bé. 1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.
Rebutjada.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President. Podem... demanar la paraula per fer
un suggeriment?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Una vegada, amb una llei que tenia molts articles per votar,
em sembla que era la Llei d’urbanisme, vam optar per suggerir
del president que només digués el número de l’esmena, perquè
tots tenim el guió al davant i amb això en tenim prou. És clar,
són cinc, deu segons, però, clar, de tantes esmenes... És un
suggeriment que poso a la seva consideració.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, jo estic... Cap problema. Bé, sense esmentar el grup
parlamentari? Està bé? D’acord.

Votació... Sí, a la d’urbanisme ho vàrem fer així, també.

Bé, aleshores, votació de les esmenes 9593 i 9594/18.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Per jo pot eliminar fins i tot la barra i el 18, eh?

(Rialles)

Si tothom hi està d’acord, vaja.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I l’expressió “votació de l’esmena”, Sr. President. Només
dir el...

EL SR. PRESIDENT:

Jo havia proposat fins i tot...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Només el número d’esmena...

EL SR. PRESIDENT:

... només dir les dues últimes xifres. 

Bé, esmena a l’article... esmena a l’article 39, l’esmena
9278.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la denominació del títol III, esmena 9267/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article a 40. Esmena 9500.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 9597.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 41. La 9502/18.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 9508.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les número 9599 i 9600.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra, 2 abstencions. Rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9601.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra, 2 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 42. La 9513.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9602.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

La 9603.

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 43, la 9515.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 9604 i 9605.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 45, la 9261/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 9269.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

La 9280.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 46, la 9519.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a l’article 48, la 9521.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 49, votació conjunta de les esmenes 9262,
9522 i 9607.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

La 9263.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 50, votació conjunta de les RGE núm. 9523 i
9524.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

La 9525.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 11 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les 9608, 9609, 9610, 9611 i 9612.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

 A l’article 51, votació conjunta de les 9613, 9614 i 9617.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

9615.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

9617... 16, perdó, perdó, 16, sí.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

 A l’article 56, 9538.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 11 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... a l’article 57, la 9264.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

La 9539.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 58, la 9265.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions. Rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

La 9541.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció... a favor?, ah!, 5
vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 62, la 9618.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, la de l’article 66 no es vota perquè ha estat retirada la
9619.

Esmenes a la disposició addicional primera, la 8653.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord, idò són 7 abstencions i 6 vots a favor. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la 9544, 9545...

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 en contra, perdó. Perdó, 6 en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena 8653.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra i 7 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les 9544, 9545, 9546 i 9547.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 9626.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Ara l’esmena 9627.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la disposició addicional segona, la 9548...

(Se sent una veu de fons que diu: “4,7,1?”)

LA SRA. SECRETÀRIA:

4, 8, 1.
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(Se sent una veu de fons que diu: “4,8,1")

EL SR. PRESIDENT:

Bé, a la disposició addicional segona, la 9548.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 11 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició addicional tercera, la 9549.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició addicional... perdó?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, repetim la votació...

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a..., no, 2 vots a favor; 7 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Està clar, no?

(Se sent una veu de fons que diu: “sí, sí”)

Bé, disposició addicional quinzena, 9620.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A la disposició transitòria tercera, 9270.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor...

(Remor de veus)

..., Castells, en contra o abstenció?, d’acord.

1 vot a favor i 12 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

La 9554.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

La 9622.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

A l’exposició de motius, 9124.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra i 1 abstenció. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

La 9294.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, tenim... atès que el Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS no accepta l’esmena
d’addició proposada com a nova disposició addicional no
s’inclou a la votació.

Finalment passarem a la votació de l’articulat de la
proposició de llei.

En primer lloc votarem els articles als quals es mantenen
esmenes. Votació de l’article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’article 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les denominacions dels títols II i III i de
l’exposició de motius.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 3.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

President, demanaria votació separada: l’article 4 per un
costat, i 12 i 29 per l’altre.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 4? Sí, sí. 

Bé, l’article 4. Votació de l’article..., al punt 2.c), no? És
un punt?

LA SRA. SECRETÀRIA:

No el 4, el artículo 4.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdó, perdó, sí, sí, que són articles, sí, sí, perdó.

Votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 12 i 29.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’article 5.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 6, 8, 9, 10, 26, 27, i de la
disposició transitòria tercera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Article 11.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 13, 18, 41 i 42.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 15, 16, 24 i 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 23.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 28...

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació a l’article 23.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 28.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

En aquest bloc demanaríem també votació separada: els 31
i 49, per un costat, i la resta per l’altre.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 31 i 49.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació ara conjunta dels articles 39, 45 i de la disposició
addicional tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 35, 40, 43, 50, 51, 57 i de
la disposició addicional primera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 37.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 46 i 48.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Aquí demanaria votació separada de l’article 58.

EL SR. PRESIDENT:

Del 58... Bé, votació de l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara, conjunta de l’article 56 i de la disposició addicional
segona.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de l’article  62 i de la disposició
addicional quinzena.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A l’article 66.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, votarem els articles als quals no es mantenen
esmenes.

Votació conjunta del sumari, dels articles 38, 44, 47 i 59,
i de la disposició addicional quarta.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 7.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 14, 17, 19, 20, 21 i 30.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Article 33.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 34.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació  conjunta de l’article 55 i de la disposició final
primera.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Separada.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, separada. Perdó. Votació de l’article 55.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació ara de la disposició final primera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 1 abstenció , 4 ... Ai! 8 vots a favor; 1 en
contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’article 61.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la disposició addicional setena i de la
disposició final segona.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional sisena.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Disposició addicional setena bis.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició addicional setena ter.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la disposició transitòria primera i de
l’annex 3.

Vots a favor?

En contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Disposició transitòria segona.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final primera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’annex 1.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

L’annex 2.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’annex 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Podem votar conjuntament? Bé, votació conjunta del títol
de la proposició; de les denominacions del títol I, dels
capítols 1 i 2 i del títol II; de l’article 18 bis; de les
denominacions dels capítols 3 i 4 i  del títol II; de les
denominacions de les seccions primera, segona i tercera; del
capítol 4 i del títol II; del capítol 5 i del títol II... Ah, no, del
títol no, del capítol 5 del títol II; de l’article 32 i de les
denominacions del capítol 6 del títol II; dels capítols 1 i 2 del
títol III; dels articles 52 i 53; de la denominació del capítol 3
del títol III; de l’article 54; de la denominació del títol IV i
dels articles 60, 63, 64 i 65.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, atès que en el decurs del debat s’ha presentat un vot
particular a l’artic le  36 de la proposició de llei, el qual va
resultar rebutjat en ponència, aquesta presidència obre el debat
corresponent amb la finalitat que es puguin debatre tant
l’esmentat article 36, com les esmenes que s’hi havien
presentat. Defensat el vot particular, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, molt breument. Simplement per dir que
enteníem que en el debat i votació de ponència que era
interessant mantenir aquest article, amb la incorporació de
l’esmena presentada pel Partit Popular 9592, que ja vam votar
a favor durant la votació en ponència i, en aquest sentit, com
que pensam que és bo per a la llei, hem presentat aquest vot
particular per intentar mantenir viu aquest article de cara a la
votació del plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Algun grup més vol intervenir?

Bé, defensa aleshores de les esmenes RGE núm. 9591 i
9592/18 del Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, defensam les esmenes en els seus propis termes, en el
cas que prosperàs el vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, fixació de posicions dels grups parlamentaris que no
hagin intervingut, per un temps de cinc minuts. Cap.

Bé, aleshores procedim a la votació del vot particular i de
les esmenes vinculades.

Votació del vot particular a l’article 36.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam l’esmena 9591/18 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Sí?, separada, està separada la votació.

Bé, votem la 9591/18.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votem ara la 9592.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votem ara l’article 36.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d’interès
excursionista de Mallorca.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, e ls grups
parlamentaris, dins de les 48 hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr.
President de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensades i
votades en comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin
de defensar en el Ple.

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