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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Presidenta, Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Bé, inicialment, ja en ponència, vàrem
fer una transacció a l’esmena que vaig deixar viva, jo tenia un
dubte amb el tercer paràgraf i en aquell moment per això vaig
dir que la deixava, però, atès que ho he consultat i s’ha resolt,
anunciï que retir l’esmena.
Dit això, no queden esmenes vives a aquesta llei i crec que
el que hem de fer és donar-nos l’enhorabona a tots, que hi ha
hagut molt de consens, tothom ha fet les aportacions i hi ha
intentat arribar a un acord i crec que és l’important i que
d’aquesta manera les iniciatives legislatives populars es
facilitin i que, si hi ha un grup de persones que consideren
oportú i important fer qualque tipus d’acció, doncs, que es
pugui fer.
Res més a dir, més que estam co ntents que es pugui
aprovar aquesta llei sense cap tipus d’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Manel Martí substitueix Patrícia Font.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, gràcies.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Queda, idò, retirada l’esmena
RGE núm. 4288/17, per tant, no correspon fixar posició sobre
aquesta esmena perquè està retirada, però sí que donarem
paraula als diferents portaveus perquè puguin manifestar el que
considerin oportú. Començarem el torn segons correspon per
grup.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Gómez, per un temps de deu minuts.

Antònia Perelló substitueix Juan Manuel Lafuente.
EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sra. Presidenta, Xavier Pericay substitueix Silvia Tur.
I. Elaboració del dictamen de la Pro po si ció de llei
RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de
13 de març, reguladora de la iniciativa legislati va
popular de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, moltes gràcies. Passam, idò, al primer punt de
l’ordre del dia que consisteix a dictaminar la Proposició de
llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991,
de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular
a les Illes Balears.
Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 4288/17,
té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps
màxim de deu minuts.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. P ues, simplemente
también manifestar la satisfacción por el grado de consenso
que por parte de todos los grupos hemos tenido en ponencia,
lo cual pues, evidentemente, nos satisface.
Las modificaciones que hemos acordado en ponencia
consideramos, desde mi grupo, que son de toda lógica porque
adaptamos la ley pues a los tiempos actuales, hay que decir
que otras comunidades autónomas también han continuado por
este camino. Simplemente, pues, recordar que entre los
cambios más importantes que hemos modificado en esta ley
está la disminución muy considerable del número de firmas
para poder tramitar una iniciativa legislativa popular y que,
además, es importante también el hecho de que cada isla pueda
presentar sus iniciativas a partir de un número de firmas
razonables en función de su población. Contempla también la
protección de datos de carácter personal, en los términos que
establece también la ley básica, y también importante la
ampliación de la edad para poder firmar a partir de los 16
años. Se amplían los plazos para conseguir firmas, se adapta el
texto a la nueva ley de procedimiento administrativo en todo
lo relacionado con la firma electrónica y, además, también
consideramos impo rtante que un representante de los
promotores de la iniciativa va a formar parte la comisió n
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promotora y que además va a participar en toda... además de la
toma en consideración en pleno, pues, en todo el proceso de
tramitación en el Parlamento.
En definitiva, consideramos que mejoramos el texto legal
actual, lo adaptamos a los cambios de la sociedad y que, una
vez aprobado , pues se facilitará la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos. Nada más.
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sentir tots responsables i orgullosos, evidentment, sense
llevar el mèrit que té qui ha presentat la proposició de llei, que
és el Grup MÉS per Menorca i, lògicament, també do nar
l’enhorabona al coordinador de la ponència que lògicament
l’ha duita en aquest sentit. Vull donar les gràcies també a
aquesta ponència, a tot l’assessorament que hem tengut per
part dels Serveis Jurídics de la casa, per part del lletrat, perquè
la veritat és que també ha ajudat molt al redactat definitiu
d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Morrás, per un temps de
deu minuts.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Sí, gracias, presidenta. Sí, al igual también mostrar
contento también de este grupo parlamentario por el consenso
alcanzado por todos los grupos en esta ley que, sin duda,
mejora la capacidad de la ciudadanía de participar en la
democracia de estas islas y la mejora, ¿por qué? Porque baja
la edad de participación a los 16 años, participación de las
ciudadanas y los ciudadanos de estas islas, la posibilidad de
firmar estas iniciativas legislativas populares. También tienen
capacidad de participar activamente los residentes y las
residentes extranjeros en las Islas, y también baja
significativamente el número de firmas necesarias, como ha
dicho el miembro del Partido Popular, bajan a 7.500 firmas a
nivel balear y si son iniciativas que afectan a... una iniciativa
legislativa popular que afecta a una sola isla se establece un
límite de un 3%, que significaría que con un mínimo de 1.200
firmas mínimas para Formentera, supondría más o menos unas
3.000 firmas para Menorca, unas 4.500 firmas para Ibiza.
Creemos que es un avance importante respecto a la anterior
ley para que la ciudadanía pueda participar de una forma activa
en lo que es la legislación de las Islas Baleares, en lo que
considero oportuno para el avance democrático.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Barceló, per un temps de deu
minuts.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que en la mateixa
línia, no?, que han fet la resta d’intervencions dels grups que
m’han precedit, dir que no és habitual que una llei arribi al
Plenari del Parlament sense cap esmena viva, no és gaire
habitual, la veritat, per tant, això lògicament exemplifica el
grau de consens tan important tan gran que hi ha hagut en
aquesta llei.
Crec que tots els grups parlamentaris han posat de la seva
part per tal de consensuar, per tal de transaccionar al màxim
possible i que sortís, per tant, una llei de la qual ens podem

També sobre els punts de l’ordre de... sobre els punts
concrets, perdó, que s’han aprovat ja hi entraré més a fons en
el Plenari del Parlament, però sí recordar que l’objectiu
prioritari que ens havíem marcat s’ha aconseguit, que és el de
millorar i facilitar la participació ciutadana. En aquest cas, tant
pel que fa rebaixar l’edat de poder presentar iniciatives en el
16 anys com pel fet que es tenguin en compte tots i cada un
dels residents a les Illes Balears, de residents legals
independentment de la seva nacionalitat, crec que també és una
passa molt important juntament amb l’adaptació, adequació i
modernització de la llei per tal que s’adapti, com dic, als nous
temps i a les noves facilitats que es volen donar juntament amb
la rebaixa del no mbre de firmes, efectivament, i aquests
distints graus a cada una de les Illes que tenen en compte, per
tant, la realitat pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.
Res més.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de
deu minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, també no seré molt extens, deix la intervenció més
política i extensa per al plenari, però sí que voldria expressar
quatre coses. Per una banda, com a grup proposant satisfacció
pel fet que la iniciativa, doncs, es pugui aprovar i es pugui
aprovar amb aquest elevat grau de consens. Vull recordar que
la intenció del nostre grup era que aquesta llei autonòmica
d’iniciativa legislativa popular de 1991 crèiem que es va fer
amb una clara intenció que és facilitar la participació política
de la ciutadania a través de la iniciativa legislativa, que açò, el
nombre d’iniciatives que s’han presentat durant aquests 27
anys, posa en evidència que fallen algunes coses o hi ha
algunes dificultats afegides que han fet, que no han ajudat que
els ciutadans presentin iniciatives legislatives, i que, per tant,
després de 27 anys valia la pena fer una revisió i actualització
amb un clar objectiu: fer d’aquesta llei un instrument útil per
a la ciutadania per poder presentar iniciatives legislatives.
En aquest sentit, ja s’ha esmentat, crec que l’actualització
té tres grans blocs; un d’ells, ampliar les persones legitimades
per presentar i per signar una iniciativa legislativa, és a dir, a
partir d’ara els majors de 16 anys, també els ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea i també aquells que
resideixen legalment a l’Estat espanyol d’acord amb la
normativa en estrangeria, estan legitimats per signar una
iniciativa; primer bloc. Segon, aspecte important, com també
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s’ha dit, reduir de forma considerable el nombre de signatures
necessàries per poder presentar aquesta iniciativa, tant en el
conjunt de les Illes Balears com també tenir en compte la
particularitat de cada una de les Illes i permetre que hi hagi
iniciatives que puguin sorgir des de cada una de les Illes amb
el suport de signants d’aquestes illes. I el tercer bloc, més
genèric, seria doncs introduir elements que faciliten, que
milloren la tramitació, aspectes que tenen a veure amb el
temps de recollida de signatures, que serà de quatre mesos
més dos mesos prorrogables per causes justificades; que la
proposició de llei, una vegada és presa en consideració..., que
haurà de ser presa en consideració en el temps màxim de tres
mesos dins el període ordinari; la comissió promotora tindrà
un espai de participació; es considera, s’introdueix la signatura
electrònica per a presentació de la iniciativa legislativa
popular i les signatures... Per tant crec que es posa el dia una
iniciativa que ja el 91 es va aprovar per part d’aquest
parlament.

Parlament, com a màxim, dins els set dies hàbils posteriors”.
La literalitat de la llei com està redactada no permetria lliurar
les signatures abans de la finalització del termini previst a la
norma, i d’aquesta manera creim que quedaria molt més aclarit
i molt més... efectiu a l’hora d’interpretar i gestionar aquest
article, afegint aquest “com a màxim”.

També s’ha dit, i és cert, que no és habitual que una llei
d’aquest tipus s’aprovi amb aquest gran consens, i he de dir
que som el primer sorprès, perquè vull dir que el punt d’inici
no era tan fàcil, el conjunt d’esmenes que es van presentar
eren... hi havia una gran distància entre unes esmenes i altres
i el text proposat, però és cert que a la feina de ponència s’ha
aconseguit apropar les diferents posicions i tenir un text que
avui po dem dir que té aquest gran consens perquè no hi ha
esmenes vives que hagin d’arribar a plenari.

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

En aquest sentit vull agrair la feina de tots els ponents;
agrair també, com s’ha dit, l’acompanyament, l’assessorament
jurídic dels lletrats que en aquest cas, per ser una llei que
implica molt el Parlament, ha estat també fonamental; i en
aquest sentit també vull deixar constància d’unes
consideracions que també ens van donar a conèixer els lletrats
i que crec que avui..., bé, llegiré, o explicaré de manera que es
puguin incorporar si tots els diputats de la comissió així ho
consideren, per millorar dos aspectes de la redacció. Aquest
text ja s’ha passat als grups però així i tot ho llegiré perquè en
quedi constància.
El primer aspecte fa referència a l’article 9.2 de la Llei
d’iniciativa legislativa popular, que s’hauria de suprimir una
expressió, que llegesc literalment; diu: “Juntament amb les
acreditacions de la inscripció de les persones signants en el
padró municipal o en el cens electoral”; creiem que s’hauria
de suprimir aquesta exigència; faria, si no, gairebé
impracticables les iniciatives legislatives populars, ja que, a
més d’obtenir la signatura de les persones signants, la
comissió promotora hauria d’obtenir respecte de cada una de
les persones signants que aquestes sol·licitessin del seu
respectiu municipi de residència o, en el seu cas, de l’Oficina
del Cens Electoral, una acreditació, és a dir, un certificat, i
açò lògicament ho dificultaria moltíssim.

I a part d’açò crec que..., vull afegir-me al que ja s’ha dit
per part de la resta de portaveus, que tot i que no és habitual
s’ha de posar en valor que s’hagi arribat a aquest consens, i que
puguem dir a la ciutadania que no resolem el món, és a dir,
aquí la democràcia no serà infinitament millor, però sí que
posam a l’abast un instrument útil, o el feim més útil, perquè
aquelles persones que vulguin participar en una iniciativa
d’aquest tipus ho puguin fer i ho puguin fer amb majors
garanties i amb major facilitat en la tramitació. Res més.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Després
dels portaveus que m’han precedit, i especialment del Sr. Nel
Martí, que acaba de fer una explicació molt més detallada del
sentit d’aquesta modificació de la llei i per tant de la feina que
hem pogut fer, em queda poc a dir. Vull insistir en tot cas, i
això sí que crec que val la pena, en la idea de consens, de feina
de ponència que no ha tengut, diguem, tampoc aquesta pressió
del temps, és a dir, quan una cosa no estava ben resolta, i
tothom sap que ens hi hem passat hores, s’ha posposat i hem
seguit discutint-ho a la sessió següent, per tant és així com
s’ha de treballar, crec. Tots hi hem aportat i per tant és també,
crec, un motiu d’orgull que els diferents grups parlamentaris
hagin col·laborat en aquest terreny; per descomptat, també, el
Sr. Lletrat, que ens ha ajudat en més d’una ocasió, i
especialment el coordinador, que evidentment és qui en aquest
cas ha duit un poc aquesta batuta.
Crec que hem fet una modificació en el sentit que els
ciutadans desitgen, és a dir, en el sentit de facilitar la seva
participació, en el sentit també d’alleugerir els tràmits que
comporta una iniciativa d’aquest tipus, i per tant... ah!, i tot
això, a més a més, preservant una cosa que també és
fonamental, que és la nostra independència, per dir-ho així,
com a representants de la sobirania, en aquest cas, en aquest
parlament, i per tant sense mesclar una cosa amb l’altra crec
que el resultat ha estat una bona modificació d’aquesta llei i
que tots n’hem d’estar prou contents.
I res més. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Així mateix a l’article, també, 9.2 de la Llei d’iniciativa
legislativa popular s’hauria d’afegir una expressió que
milloraria la redacció i evitaria... distorsions en la
interpretació, que diu “com a màxim”, de manera que quedés
amb la següent redacció: “S’ha de lliurar a la Mesa del

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Thomàs, per un temps de
deu minuts.

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 58 / 23 de maig de 2018
EL SR. THOMÀS I MULET:
Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tots sabem que
les iniciatives legislatives populars són un instrument de
participació ciutadana en la política, i també dins l’activitat
legislativa. Crec que aquí ja vàrem fer un repàs de la història
de les iniciatives legislatives populars arreu d’Espanya, i les
justificacions normatives que existeixen. Jo també vull
recordar, que crec que ningú no ho ha dit, que en els acords
del canvi que donen suport al Govern aquesta iniciativa ja hi
era, lligada a més a una reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, perquè qualque cosa s’haurà de canviar
també en el Reglament.
Crec que és molt profitós el treball que s’ha fet en
ponència, de diàleg, de consens, i d’arribar a bon port, i
evidentment també hem de donar i agrair i reconèixer la feina
del lletrat que ens ha acompanyat.
Crec que és important destacar quatre coses, encara que ja
s’hagin dit, perquè són els fets que remarquen i diferencien la
llei: la reducció als 16 anys de les signatures crec que és un
element que afavoreix la participació especialment dels joves;
ampliar als residents estrangers a la nostra comunitat
autònoma; o el que ja s’ha dit de reducció de nombre de
signatures, però també amb una adaptació específica a la
nostra característica com a comunitat autònoma, la insularitat,
crec que ara està més ben recollit; i evidentment s’ha
modificat i s’ha ampliat el termini de recollida de signatures.
S’han fet altres incorporacions de modernització, com és la
signatura digital.
Crec, una opinió personal, crec que haver mantengut com
a funció de la Mesa del Parlament tot l’acompanyament
d’aquest procés, crec que això és positiu per al Parlament,
perquè en definitiva es va una acció legislativa i això no
correspon a la Junta Electoral, és una opinió personal, i estic
content que això al final es mantengui a la Mesa del
Parlament.
Crec que també és molt important la modificació i el
tracte específic, perquè és un tracte específic, que es dóna
dins la tramitació parlamentària cap a la comissió promotora,
però que també hem sabut trobar el punt d’equilibri en la
nostra obligació; la nostra obligació com a diputats,
evidentment, és escoltar opinions externes, en aquest cas la
comissió promotora, però la decisió ens correspon, és
obligació nostra, no és obligació..., perquè per això som els
diputats i per això hem d’exercir la funció legislativa, però
crec que és important el punt que hem trobat de modificació
de tracte específic dins d’aquesta tramitació legislativa, però
trobant aquest punt d’equilibri en què la responsabilitat és
nostra i no d’una comissió promotora.
Crec que hi ha un altre punt que també és important, crec
que no l’ha comentat ningú, i és que diem que és obligatori fer
la presa en consideració. Això, abans, més d’una vegada..., bé,
més d’una vegada no, però era un espai buit que podia
permetre que hi hagués una presa en consideració d’una
iniciativa (...) termini i ara no, ara serà obligatòria establint uns
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terminis que estableix la llei, perquè crec que també és un
element positiu.
Ara mateix el coordinador del grup acaba de fer una
aportació que tots coneixíem amb referència a l’article 9.2, se
suposa que ara el votarem, però jo ja manifest que el Grup
Parlamentari Socialista hi està d’acord.
I crec que, per acabar, ens hem de felicitar tots perquè la
societat i els ciutadans surten guanyant, surten guanyant amb
aquesta iniciativa que entre tots hem actualitzat i modernitzat,
que és un instrument de participació política dels ciutadans en
l’activitat legislativa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Efectivament, amb la
incorporació... o per admetre aquestes dues noves esmenes a
les quals ha fet referència el diputat de MÉS per Meno rca,
d’acord amb el que preveu l’article 122.5 del Reglament del
Parlament, es necessita unanimitat per tal que puguin ser
admeses.
Recordaré que són a l’article 9.2 en el sentit de, en primer
terme, suprimir l’expressió: “juntament amb les acreditacions
de la inscripció de les persones signants en el padró municipal
o en el cens electoral”, i per altra banda, al mateix article 9.2
s’hauria d’afegir l’expressió: “com a màxim”, i quedaria:
“s’han de lliurar a la Mesa del Parlament com a màxim dins
dels set dies hàbils posteriors”.
Efectivament, tots els portaveus ja en tenien coneixement
de forma prèvia i per tant, els demanaria si existeix unanimitat
per la seva admissió.
Entenc que hi ha unanimitat per assentiment.
Per tant, també els demanaria si es poden do nar per
debatudes aquestes dues esmenes.
També hi ha assentiment i unanimitat.
Passam idò a continuació a les votacions i en aquest cas sí
que votaríem aquestes dues esmenes presentades per
unanimitat o admeses per unanimitat a la comissió, de l’article
9.2 que hem de vo tar, conforme amb l’article 122.5 del
Reglament del Parlament.
Vots a favor? Unanimitat.
I per tant, no existint més esmenes passaríem a la votació,
en conjunt, si no hi ha inconvenient, de la denominació de la
proposició de llei, dels articles 1, 3, 4, 6 bis, 8, 9, 11, 12, 12
bis, 12 ter, 14, 15, 16 i 16 bis, de la disposició addicional i de
la disposició final i de l’exposició de motius, als quals no es
mantenen esmenes.
Vots a favor? Unanimitat.
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Per tant, en conseqüència queda dictaminada la...
(Remor de veus)
... sí, ho hem votat tot junt, que sí que s’hi mantenien aquestes
esmenes, però com que s’havien incorporat per unanimitat
s’ha votat l’article 9 a la votació anterior i, per tant, en
conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei RGE
núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de
març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes
Balears.
Gràcies.

LA SRA SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Hi ha moltes esmenes, però seré breu.
Les esmenes que tenim presentades queden defensades en els
seus termes i les mantendrem en plenari, allà farem la defensa
política d’aquestes. I dir que la resta d’esmenes que hi ha,
nosaltres hi ha articles que els votarem en contra perquè
evidentment les nostres esmenes no s’han acceptat dins la Llei
de turisme, dins la Llei d’urbanisme, i altres esmenes que sí
s’han aprovades nosaltres no hi estam d’acord i a l’hora de les
votacions ja demanaré la votació separada.
Respecte de la resta, mantendré el vot igual que a
ponència.

Suspenem la sessió cinc minuts.
Gràcies.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vamos a continuar con la sesión.
II. Elaboració del dictamen de la Proposició de l lei
RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de
23 de març, de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Y a continuación pasamos al segundo punto del orden del
día de hoy que consiste en dictaminar la Proposición de ley
RGE núm. 10061/17, de modificación de la Ley 5/2015, de
23 de marzo, de racio nalización y simplificación del
ordenamiento legal y reglamentario de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares.
Antes de continuar, pediría si hay sustituciones.

Muchas gracias, Sra. Diputada. Turnos a favor o en contra
de las enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra la Sra. Perelló, por un tiempo de diez minutos.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Sí gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, volia indicar
que és la primera vegada en tot el que duim de legislatura que
aquest grup parlamentari no defensa esmenes en comissió, les
dues esmenes que va presentar a l’articulat han estat aprovades
en ponència. I la resta d’esmenes que va presentar per
modificar la Llei de funció pública han estat transaccionades
en ponència, de la qual cosa ens congratulam.
Creiem que és important la modificació que s’opera a la
Llei de funció pública, en particular pel que respecte a la
regulació de la carrera professional horitzontal, que en aquests
darrers temps ha generat tota una sèrie de problemàtica que
consideram feia mereixedora aquesta regulació i, per tant,
l’intent de solucionar els problemes actualment existents
respecte d’això.

EL SR. JARABO I VICENTE:
Sí, Alberto Jarabo substitueix Aitor Morrás.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Sí, Isabel Oliver substitueix Andreu Alcover.
EL SR. PRESIDENT:
Perfecto. Continuamos. Para defender las enmiendas del
Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
RGE núm. 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466,
3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475,
3476 y 3492/18, tiene la palabra la Sra. Sureda, por un tiempo
de diez minutos.

Hi ha una regulació per tant, del concepte de carrera
professional, que ja co ntempla l’EBEP, però que, per una
qüestió temporal de la Llei de funció pública de la comunitat
autònoma, no havia regulat amb l’exhaustivitat que precisava.
I ens sembla particularment important que quedi ben aclarit el
tema que, si bé, amb caràcter general els efectes inherents a
l’establiment del sistema de carrera es produeixen a partir de
la primera avaluació de l’acompliment, és important destacar
que els enquadraments inicials que ja s’han dut a terme a les
distintes administracio ns, com a conseqüència del
compliment per part d’aquestes dels acords i pactes adoptats
en matèria de carrera, determinen ja per si amb plens efectes
l’accés a la carrera professional dels funcionaris als que
aquests acords i pactes es refereixen.
I ens sembla també important que quedi clar i perfilat com
pertoca a la llei que tots aquells acords i pactes adoptats per
les administracions locals en aquests termes i sempre que
s’ajustin a la normativa autonòmica, malgrat els sigui
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d’aplicació l’EBEP, però evidentment la normativa
autonòmica els és d’aplicació amb caràcter supletori, són
plenament vàlids i eficaços, tant els que ja s’han adoptat com
aquells que es puguin adoptar.
La resta de mesures en matèria de personal que s’adopten
en aquesta modificació que es fa de la Llei de funció pública,
algunes mereixen la nostra aprovació i, per tant, els donarem
suport. No així a algunes altres que ens mereixen en alguns
casos qualque dubte i algunes amb les quals no estam d’acord.
I per això demanarem la votació separada de l’article 2 quan es
dugui a terme.
En particular, no compartim la regulació que es fa de la
disposició addicional 14, que s’incorpora a la llei respecte de
l’exigència del requisit del català en el cas d’aquells
funcionaris que, trobant-se en situació d’excedència,
sol·licitin el reingrés al servei actiu. Ens sembla, primer
perquè no compartim l’exigència del català com a requisit, i
segon, perquè consideram que qui va optar a la situació
d’excedència i sol·licita el reingrés, quan no li era exigible
cap requisit per accedir a la condició de funcionari, no ho ha
de ser en el cas que vulgui sol·licitar el seu reingrés al servei
actiu.

de la resta mantendrem el criteri també mantingut en
ponència.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias...
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Perdó, perdó, ho havia oblidat. En relació amb el tema de
la carrera professional, ens agradaria incorporar, via esmena,
encara que sabem que requereix la unanimitat de tots els
grups, una menció, perquè consideram que és important, una
menció específica al tema que he esmentat a la mateixa
exposició de motius, perquè quedi clarificat amb més detall el
sentit de la reforma que es du a terme.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
¿Puedes leer el contenido?

I respecte del reconeixement dels serveis especials al
personal interí, en principi faríem una abstenció, perquè la
regulació ens pot suscitar qualque tipus de dubte legal.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Respecte de les modificacions que s’operen a la resta de
normes que s’inclouen dins d’aquesta llei, ens reservam el
debat per al plenari. Únicament indicar que respecte de la
modificació de la Llei 8/2012, de turisme, sol·licitaríem
també la votació separada dels distints apartats que l’integren,
tota vegada que en alguns hi podem estar d’acord, en altres no
hi estam. I respecte d’alguna modificació mantindríem el
sentit manifestat a la ponència de l’abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El mateix sol·licitaríem respecte de l’article 4, de la
modificació que s’opera a la Llei d’urbanisme. Lamentam la
manca de suport que ha tengut, almanco en ponència, veurem
aquí quin és el posicionament dels distints grups respecte
l’esmena presentada per El PI, i que propugnava una regulació
respecte de les ampliacions en sòl rústic, d’aquells habitatges
ja existents i implantats legalment, d’acord amb el planejament
urbanístic que era d’aplicació en el moment d’atorgament de
la llicència. Consideràvem que era un moment idoni, ja que
s’optava per modificar una llei que, curiosament només en
vigor des d’1 de gener, però que ja és objecte de modificació,
doncs era l’ocasió per regular el tema de les ampliacions, que
consideram que és un dels erro rs més greus que té la Llei
d’urbanisme.
Quant a la resta de modificacions que s’operen,
mantindríem el criteri manifestat a la ponència.
I pel que fa a les esmenes que es mantenen vives i que
acaba de defensar la portaveu d’El Pi, també donarem suport
a aquelles en què ho vàrem manifestar en ponència, i respecte
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Sí, el contingut ja ha estat traslladat als distints portaveus...

Perfecto. Muchas gracias Sra. Diputada. P or parte del
Grupo Parlamentario Podem Illes Balears, tiene la palabra el
Sr. Jarabo, por un tiempo de diez minutos.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Sí, gràcies, president. Res, molt breument expressar la
nostra satisfacció per com s’ha dut a terme el debat d’aquesta
llei. Crec que hem d’agrair al grup proposant la flexibilitat que
ha tingut a l’hora d’acceptar la incorporació de diferents
qüestions i modificacions legislatives que crec que no només
ordenen, sinó que rehabiliten qüestions que no havien quedat
massa clares o massa equilibrades respecte d’altres marcs
legislatius, una flexibilitat limitada en algun cas, però, en tot
cas, comprensible.
També amb satisfacció, perquè s’han aprovat les nostres
esmenes. Destacaríem, en tot cas, de les nostres esmenes la
que permet incrementar les garanties jurídiques que permeten
als consells insulars no importar residus, la qual cosa entenem
que va ser una aberració en el seu moment.
I sí que ens agradaria encara, tal i com vam comentar a
ponència, la possibilitat d’incorporar una disposició
addicional, si hi estan d’acord tots els grups, perquè requeriria
unanimitat, una disposició addicional que fa referència al
traspàs de l’estació d’autobusos de Sant Antoni de Portmany.
Crec que tots els grups tenen aquesta redacció, no sé si el
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lletrat té també la redacció, si no la hi puc facilitar. I agrair
evidentment el suport dels grups perquè es pogués votar.

Pi les va defensar quan es varen tramitar aquestes lleis i el
nostre posicionament no ha canviat en relació amb això.

Quant al nostre posicionament sobre la resta d’esmenes,
doncs mantendríem el mateix posicionament que hem tingut
a ponència.

En tot cas sí que vull recordar que l’esmena 3459 d’El Pi,
que fa referència a aquelles comunitats de propietaris que
hagin autoritzat lloguer turístic i que llavors canviïn de parer,
que El Pi proposava que durant cinc anys després del canvi es
pugui seguir fent el lloguer, nosaltres vàrem proposar una
transacció, que sigui o un any o la part proporcional que quedi
per arribar al màxim de cinc anys que tenen autoritzats els
plurifamiliars, en general. Aquesta transacció que vàrem fer a
la ponència, durant la ponència, la mantenim viva tant avui com
per al dia del plenari si, lògicament, el Grup d’El Pi la volgués
acceptar.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr.
Barceló, por un tiempo de diez minutos.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, no amb el mateix
grau de consens, lògicament, que amb la iniciativa legislativa
popular, però sí que és vera que, per la complexitat que tenia
aquesta llei, amb la diversitat de lleis que es toquen, al final
parlam que es modifiquen, mo lt puntualment, però es
modifiquen, fins a deu lleis i es du a terme l’envit, l’envit o es
trasllada al Govern la necessitat de fer divuit texts refosos.
Per tant, per la complexitat, com dic, crec que el grau de
flexibilitat, de consens, de cara a transaccionar per part de tots
els grups parlamentaris també s’ha de destacar i s’ha de tenir
en compte.
Destacaria, hi ha algunes qüestions molt puntuals i molt...,
per tant,... en fi, molt concretes, però destacaria algunes
qüestions que sí són importants, en les quals m’estendré més
el dia del plenari, sobretot arreglar la carrera professional.
Vull recordar que en aquests moments la carrera professional
de l’Ajuntament de Palma i del Consell de Mallorca té
recursos presentats per la Delegació de Govern, i també la
mateixa carrera professional de la comunitat autònoma està
amenaçada de recurs per part del Govern de l’Estat. Per tant,
era fonamental dur a terme una major cobertura legal, una
major seguretat jurídica perquè tots els treballadors públics de
les Illes Balears, tant els de l’administració de la comunitat
autònoma com els de l’administració local, puguin tenir
garantit aquest dret que ja recollia al seu moment la Llei de
funció pública, però ara es desenvolupa més adequadament
amb propostes de distints grups parlamentaris i també amb el
màxim de consens possible.
Per tant, crec que això seria important destacar-ho. I en la
resta de qüestions, en tot cas, ja m’estendré més -com deia
abans- al plenari.
He de dir, ja m’avanç, que acceptam la proposta que el
portaveu de Podemos feia d’incorporar una nova disposició
addicional.
I quant a les esmenes del partit d’El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES que es mantenen vives, he de dir que el nostre
posicionament segueix essent contrari a totes aquestes
esmenes. Són esmenes, bàsicament, sobretot, que afecten la
Llei d’urbanisme i la Llei turística, que ja en el seu moment El

I a la resta, si no, hi votaríem en contra, com he dit abans.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra el Sr. Martí,
por un tiempo de diez minutos.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo també el contingut més
polític el deix per a plenari quasi, em centraré més a fer una
feina quasi de ponència o de postponència per intentar ordenar
un poc totes les aportacions que hi ha en aquesta llei.
Sí que vull dir..., bé, que la veritat és que com a grup
proposant he de dir que la sensació inicial d’aquesta llei era
d’un absolut desconcert, és a dir, vam presentar aquesta
proposició de llei amb un objectiu molt més senzill que no el
que finalment ha resultat. En qualsevol cas, la tranquil·litat de
dir, bé, si ha estat útil per resoldre tota una sèrie de qüestions
i garantir drets, que és el que realment es fa amb aquesta llei,
és a dir, garantir qüestions que eren voluntat del Govern i que
s’havien resolt a través de diferents normes, però que han
sortit dubtes o recursos i a través d’aquesta llei, doncs, se’ls
vol donar una resposta. Per tant, en aquest sentit, si és útil,
nosaltres encantats de poder-hi contribuir.
Vull recordar que aquesta llei naixia per ressuscitar en
certa manera una llei que es va aprovar la passada legislatura,
la llei 5/2015, de racionalització i simplificació, que era una
llei tan senzilla que el que feia era encomanar al Govern els
texts refosos d’una sèrie de lleis que finalment no es van
poder, moltes, resoldre amb un text refós, no?
Ara, com s’ha dit, aquest repte es torna-ho recollir,
s’encomana al Govern poder fer divuit texts refosos, que no és
poca cosa, i, a més, s’introdueix a través de nou articles i una
disposició derogatòria la modificació de deu lleis, lleis sense
cap dubte, moltes de primer ordre, la Llei turística, la
d’urbanisme, la de sòl rústic, de règim local, etc. Per tant, crec
que en aquest sentit és una llei que no aspirava a tenir tant
d’impacte, però bé, al final les coses s’han resolt així, i bé
està.
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És ver que queden esmenes vives, però, així i tot, posaria
en valor, malgrat aquestes esmenes, l’elevat consens per la
complexitat que era aquesta llei i també vull agrair a tots els
ponents, el to i l’actitud de feina i de col·laboració per trobar
sempre una solució.
Queden 18 esmenes, 16 de les quals afecten la Llei
turística, 1 la d’urbanisme i l’altra de sòl rústic, són esmenes
que ja es van presentar al seu moment a cadascuna d’aquestes
lleis i per tant, ja van ser debatudes i van ser votades, per tant,
lògicament, la posició del nostre grup serà la mateixa que vam
tenir a cadascun d’aquests debats, no?, i també la mantindrem
a plenari en aquest sentit.
Sí que de ponència, algunes coses ja s’han esmentat, però
també les voldria posar damunt la taula, que quedaven pendents
perquè fossin tramitades en aquest cas a comissió a través de
l’article 122.5 del Reglament, és a dir, propostes que han de
tenir la unanimitat, esmenes que han de tenir la unanimitat per
ser incorporades i votades. Una d’aquestes ja l’ha exposada el
portaveu del grup Podem, que fa referència al traspàs de
l’estació de Sant Antoni de Portmany. Una altra l’exposarà la
portaveu del Grup Socialista, que fa referència a la Llei
turística. I jo voldria també exposar una d’aquestes esmenes
que s’haurien de tramitar per aquest article 122, que els grups
ja tenen, però que m’agradaria exposar, encara que sigui
breument.
L’esmena que m’agradaria que fos també incorporada
afecta la substitució del quart paràgraf de l’article 29.2 de la
Llei 13/2017, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de l’any 2018, que el que fa és eliminar la
referència a l’exercici de les funcions com a alliberat sindical,
i la raó és que la redacció d’aquest precepte en la Llei de
pressuposts generals de l’any 2018 és diferent de la redacció
que hi havia als pressuposts generals del 2017. La introducció
d’una nova condició, dur a terme una sèrie d’hores setmanals,
havia de dur aparellada l’eliminació de la referència als
alliberats sindicals, cosa que, per error, no es va fer i, per tant,
ara seria bo introduir-ho.
També la substitució de la disposició final dinovena de la
Llei 13/2017, dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma, en què elimina la referència al caràcter
reglamentari dels articles 29 a 31 de la Llei de pressuposts,
aquests articles han de tenir el rang legal perquè estableixen
obligacions, condicions i limitacions per al finançament dels
centres concertats.
Així mateix se substitueix la consideració i creiem aquest
aspecte prou important i fa molt de temps que es demanava i
a la fi s’introduirà, se substitueix la consideració de rang
reglamentari per a la figura de deslegalització, atès que resulta
més adient, perquè allò que aprova el Parlament ha de tenir
rang legal i si alguna cosa s’ha de poder mo dificar via
reglament la figura adequada és la de deslegalització i no
l’atorgament d’un rang inferior.
I finalment, també la substitució de l’apartat 1 de la
disposició addicional segona del Decret llei 5/2012, de
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mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit públic, en què s’afegeix a l’excepció
del finançament dels mesos de juliol i agost el supòsits de la
lletra d) de l’article 45.1. El motiu és que els centres
concertats han pogut suspendre de mutu acord amb el
treballador el contracte de treball durant els mesos de juliol
i agost de forma que durant aquests mesos no existeix
l’obligació ni de treballar ni de retribuir. No obstant açò, en
els casos de les substitucions, la Seguretat Social ha posat
objeccions als centres concertats quan la substitució per a
alguna de les causes de l’article 45.1, apartat d), que
esmentava abans, estava bonificada, ja que entén que la
suspensió és incompatible amb la bonificació. Aquesta
modificació, per tant, resoldria aquest aspecte que sense cap
dubte és positiu per als treballadors de la concertada.
Finalment, també voldria dir que la portaveu del Grup
Popular,... bé, perdó, a l’exposició de motius que, lògicament,
és el darrer aspecte que hem de resoldre, depenent de les
votacions, però ja vaig passar a tots els portaveus una proposta,
una nova proposta de nova redacció de l’exposició de motius,
adaptada a la nova situació i a la nova estructura de la llei, el
Grup Popular ha fet una aportació que també vaig passar a tots
els grups, i la voluntat seria de poder-la incorporar.
Jo passaria una proposta per fusionar aquests dos texts que
vaig passar a tots els portaveus dels grups, que intenta recollir
bàsicament el text de l’exposició de motius inicial, bé inicial,
que us vaig passar, junt amb l’aportació nova del Grup Popular,
que bàsicament el que fa és detallar un poc més el tema de la
funció pública, de la carrera professional.
Sense cap dubte és un dels aspectes importants d’aquesta
llei i, per tant, creiem que és una aportació positiva que sigui
més extensa l’explicació de quin efecte tendrà que, sense cap
dubte, ja s’ha explicat per part d’altres po rtaveus, és que
permetrà que els recursos contenciosos que s’han presentat a
ajuntaments i a consells i que han aturat el pagament de la
carrera professional, doncs, es pugui recuperar i es pugui fer
efectiu, que era la voluntat d’aquest govern i dels governs
locals i insulars, que així ho van aprovar en el seu moment.
I per part meva crec que res més, en tot cas, en el segon
torn si hi ha qualque cosa més ja l’afegiria.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Tur, por un tiempo
de diez minutos.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, Sr. President. Bo n dia a tothom. Bé, per part
nostra no ens estendrem gaire, hem participat d’aquesta
ponència, hem vist la feina que s’ha fet, els canvis que es
pretenen introduir, en la mesura del que ens ha estat possible
també hem contribuït a fer alguna proposta de transacció que
ha estat incorporada per millorar la redacció d’alguns punts
que pensam que tenien una incidència més important sobre
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qüestions que ens poden afectar de manera directa a
Formentera, o d’altres que ens afecten a tots, però que
pensàvem que a més podien millorar.
En tot cas, nosaltres també aprofitarem el debat del ple per
fer les consideracions més de caire polític, però sí que he de
dir que estam encantats d’acceptar per al tràmit de vo tació
totes aquelles esmenes que estan pendents encara a dia d’avui
de debatre’s i de votar i que en el moment de la seva votació,
evidentment, ja manifestarem el sentit del nostre vot.
Res més a dir, donar també les gràcies al Sr. Coordinador
de la ponència, a tots els grups per la seva bona predisposició,
i crec que felicitar-nos, perquè, tot i que, com ha dit el Sr.
Martí, inicialment aquesta proposició de llei no tenia per
objecte abastar tants d’àmbits crec que les incorporacions que
s’han anat fent contribueixen a un major aclariment i a una
millor aplicació d’algunes de les lleis que hem aprovat aquesta
legislatura i d’altres que estaven aprovades.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, per un
tiempo de diez minutos.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Vull començar
també posant de manifest la bona feina que s’ha fet a ponència,
no ha estat una feina fàcil, però crec que hi ha hagut
predisposició per part de tots els ponents per tal que aquesta
proposició de llei sortís el més consensuada possible i
sobretot el més ajustada possible a la realitat amb aquestes
modificacions que s’han fet, fins a deu lleis, de qüestions
algunes molt importants, com ja s’ha posat de manifest aquí,
per una banda, per exemple, la carrera professional, o també
la qüestió del buit que hi havia amb el personal docent interí
durant el mes d’agost, de juliol i agost.
Quant a les esmenes que es mantenen vives per part del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
nosaltres mantindrem el mateix criteri que hem mantingut a la
ponència pels motius que altres portaveus també han esmentat,
no són esmenes noves, són esmenes que en el seu moment ja
es van debatre a cada una de les lleis on afecten i, per tant,
mantindrem el mateix criteri que en el seu moment també es
va mantenir.
Com ha fet esment el Sr. Martí, en fonamentació a l’article
122.5 introduiríem també una nova esmena a la Llei turística,
a la Llei 6/2017, amb relació a l’article 89, que és un article
que excepciona per a Menorca la disposició general 44, en el
sentit d’introduir dues figures més que són els hotels de ciutat
i les hostatgeries que, en el seu moment, doncs, per una
omissió involuntària, no van ser introduïdes i, per tant, ara
proposam que es puguin incloure via aquesta esmena que es

proposa, com he dit, en base a l’article 122.5 del Reglament
del Parlament.
I ja anunciam també que per part del Grup Parlamentari
Socialista en relació amb les altres esmenes que per la
mateixa via s’han introduït no hi haurà cap tipus d’inconvenient
perquè es puguin introduir i es puguin debatre, si n’és el cas.
En relació amb les argumentacions més polítiques també
fem reserva per al plenari de les nostres argumentacio ns. I
simplement, per acabar, doncs, agrair a tots els portaveus la
seva predisposició i la seva bona feina i agrair també
especialment tant al coordinador com al lletrat que ens ha
assistit, perquè ha fet possible que aquesta tramitació hagi
estat més fàcil del que inicialment estava previst.
Res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de réplica, po r
parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES tiene la Sra. Sureda, un tiempo de cinco minutos.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Jo faré esment de les esmenes que
s’han proposat des del Grup Podem, des del Grup MÉS per
Meno rca i des del Grup Socialista, nosaltres amb aquestes
esmenes ja vàrem dir en ponència que hi estàvem d’acord, que
votarem la inclusió perquè es votin i també donarem suport
tant al traspàs dels autobusos com tot el tema de les
modificacions de pressuposts, com també les figures, que ha
comentat ara la Sra. Camps, dels hotels a Menorca.
Sí que després a l’articulat no sé si... com anirà, l’article
que fa referència a la Llei de Turisme el votarem en contra,
però volem manifestar que amb aquesta modificació que
s’estableix hi estam d’acord.
Vull donar les gràcies també al lletrat i a tots als que ho
han fet possible, al coordinador també la feinada que li ha
suposat coordinar aquesta proposició de llei i reservam, com
he dit, el debat polític a plenari.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de contraréplica
por parte del Grupo Popular tiene la palabra la Sra. Perelló,
por un tiempo de cinco minutos.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Sí, gràcies, Sr. President. Simplement per posicionar-nos
respecte de les esmenes que es presenten en comissió, dir que
el nostre grup donarà suport a la seva incorporació. Respecte
de la modificació de la Llei de pressuposts li donaríem suport.
Respecte de la que es presenta de modificació de la Llei de
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turisme en principi ens abstendríem i a la nova disposició que
es pretén relativa a l’estació d’autobusos també ens
abstendríem.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
¿Pero las admitimos a trámite?
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, moltes gràcies. Simplement també expressar que el
nostre grup accepta la incorporació de les esmenes que s’han
presentat, la que ha presentat Podem, que ha presentat el Grup
Socialista i que amb la nostra mateixa, si tots els grups hi
estan d’acord, doncs donaria l’exposició de motius que han
presentat seria coherent, és a dir, la que han presentat ja
contemplava que es poguessin incorporar aquestes esmenes.
Per tant, també la incorpo ració del Partit Popular en
l’exposició de motius també la veiem bé i per tant, l’acceptam
i a totes elles també votarem de forma favorable.

Sí.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Perfecto. Muy bien. Por parte de... muchas gracias, Sra.
Diputada. Por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears tiene la palabra el Sr. Jarabo, por un tiempo de cinco
minutos.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Sí, gràcies, president. Res, agrair també a tots els grups no
només el treball fet durant la ponència sinó també que hagin
votat a favor que es pugui admetre la nostra disposició. També
anunciam que votarem a favor de la inclusió de la resta
d’incorporacions i també a favor de totes elles a la votació.

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Tur, por un tiempo
de cinco minutos.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, President. Jo no tenc res més a dir de moment.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Pues muchas gracias por no decir nada.

Gràcies.
(Algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr.
Barceló, por un tiempo de cinco minutos.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, bé, ja havia manifestat el suport del nostre grup a la
inclusió de l’esmena que havia proposat Podem,
posteriorment les esmenes proposades que modifiquen la Llei
de pressuposts per MÉS per Menorca i la que el Grup
Socialista ha introduït que modifica la Llei turística, també
anunciam el nostre vot a favor, tant a l’admissió com al text
definitiu.
I una vegada més agrair la predisposició de tots els ponents
i de tots els grups parlamentaris perquè aquesta llei surti el
millor possible i la col·laboració que hi ha hagut, per tant, de
tothom i també, com a l’anterior llei, agrair lògicament en una
llei tan complexa i que tocava tantes lleis l’ajuda inestimable,
en aquest cas, evidentment del lletrat i dels serveis jurídics del
Parlament.

Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president, no en faré ús. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sra. Diputada. En relación con la admisión
de las nuevas enmiendas y de lo que se ha derivado el debate,
entendemos que hay unanimidad en cuanto a su admisión.
¿Hay intención por parte de algún grupo en debatir alguna
de estas enmiendas, o las podemos dar por debatidas?
Perfecto.
Pues entonces, a continuación pasamos a las votaciones.
En primer lugar, pasamos a la votación de las enmiendas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 3475, 3464, 3476,
3460, 61, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 3468 y 3469.

EL SR. PRESIDENT:
¿Votos a favor?
Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra el Sr. Martí,
por un tiempo de cinco minutos.

¿Votos en contra?

940

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 58 / 23 de maig de 2018

¿Abstenciones?

LA SRA. TUR I RIBAS:

EL SR. SECRETARI:

No importa la redacció, és per saber de quina llei parlam.

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

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos a favor?

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 3463 y 3474.

¿Votos en contra?
Bueno, unanimidad.

¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?

En segundo, lugar pasamos a la votación de la sustitución
de la disposición final decimonovena de la Ley 13/17, de 29
de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares para el año 2018, que tiene la
redacción que ya conocen ustedes, de legalización.

EL SR. SECRETARI:
¿Votos a favor? Unanimidad.
1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 3459, 3466 y 3492.
¿Votos a favor?

En tercer lugar, pasamos a votar la propuesta de la
enmienda de sustitución del apartado 1 de la disposición
adicional segunda del Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de
medidas urgentes en materia de personal y administrativas para
la reducción del déficit público del sector público de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares y otras
instituciones autonómicas, que tiene la redacción que ustedes
ya conocen.

¿Votos en contra?
¿Votos a favor? Unanimidad.
¿Abstenciones?
EL SR. SECRETARI:

En cuarto lugar, pasamos a votar la enmienda a la
disposición adicional 20, añadir el traspaso de la estación de
autobuses de Sant Antoni de Portmany.

1 vot a favor; 12 en contra i cap abstenció.
¿Votos a favor?
EL SR. PRESIDENT:
¿Votos en contra?
Votación de las enmiendas presentadas, por unanimidad de
la comisión, de acuerdo con el artículo 122,5 del Reglamento
del Parlamento.

¿Abstenciones?
EL SR. SECRETARI:

En primer lugar, votamos la propuesta número 1, que era
la enmienda de sustitución del cuarto párrafo del artículo 29.2
de la Ley 13/2017.

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:

¿Votos a favor?
LA SRA. TUR I RIBAS:
Perdó, president, disculpi. Però pot dir sobre quins temes
en concret.
Llei de pressuposts.
EL SR. PRESIDENT:
Perdón, relacio nada con los presupuestos generales del
Estado y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para
al año 2018, que pasa a tener la redacción siguiente...

Y en quinto lugar, votamos la enmienda relacionada con la
exposición de motivos.
¿Votos a favor? Unanimidad.
Y en sexto lugar, votamos la enmienda al artículo 89, la
relacionada con turismo.
¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?
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EL SR. SECRETARI:

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

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

1, 3, 9, 11, 12 i 13 por un lado. 2, 4 y 10 por otro...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Ahora pasamos a la votación del articulado.

¿Perdón?

¿Sí Sra. Sureda?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

2, 4 y 10 por otro.

Abans d’anomenar, a mi m’agradaria en el punt 1 separar un
parell d’articles...
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EL SR. PRESIDENT:
2, 4..., del mismo...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Nosaltres també.
Y finalmente 5, 6, 7, 8, 14 y 15.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
¿Del artículo 1?
5, 6, 8...
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Sí. Per un costat, l’article 1 i l’article 4, i per un altre
costat, l’article 7 i 8.
EL SR. PRESIDENT:

7, 8, 14 y 15.
Després, dins l’article 2, demanaríem votació separada de
la disposició addicional 14 i l’article 99.3.

De acuerdo.
I votació separada dels apartats de l’article 4.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
Gràcies.
Sí, gràcies. Nosaltres, per la nostra banda, demanaríem
vo tació separada dels apartats de l’article 1, fent tres blocs
d’apartats. L’apartat 1, 3, 9, 11, 12 i 13...

EL SR. PRESIDENT:
Antonia, del apartado 2 has dicho la disposición adicional...

EL SR. PRESIDENT:
Y el artículo 99.3.
1, 3...
Del artículo 4 todos... tiene tres...
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
9, 11, 12 i 13, per un costat...

Empezamos. Pues empezamos la votación de la
denominación de la proposición de ley, denominación del
capítulo 1, ¿hasta aquí?

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
11...
Bueno, pues empezamos por los bloques del artículo 1.
(Remor de veus)
Del artículo 1: 1, 3, 9, 11, 12 y 13.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
¿Votos a favor?
Els apartats 20 de l’article 1...
¿Votos en contra?
EL SR. PRESIDENT:
¿Abstenciones?
Es decir, que tu lo que me has dicho era del artículo 1.
Perdona, repite por favor entonces, apartados 1...
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EL SR. SECRETARI:

¿Abstenciones?

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

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

Segundo bloque del artículo 1: 2, 4 y 10.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos a favor?

Pasamos a votar... Sí, ahora la votación del resto del
artículo 2.

¿Votos en contra?
¿Votos a favor?
¿Abstenciones?
¿Votos en contra?
EL SR. SECRETARI:
¿Abstenciones?
8 vots a favor; 5 en contra i cap abstenció.
EL SR. SECRETARI:
EL SR. PRESIDENT:
13 vots a favor, unanimitat.
Tercer bloque de este artículo 1: 5, 6, 7, 8, 14 y 15.
EL SR. PRESIDENT:
¿Votos a favor?
Pasamos a votar cada uno de los apartados del artículo 4.
¿Votos en contra?
Apartado número 1.
¿Abstenciones?
¿Votos a favor?
EL SR. SECRETARI:
¿Votos en contra?
8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
¿Abstenciones?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
Ahora pasamos a la votación del artículo 2. En primer lugar
votamos la disposición adicional cuarta, y el 99.3.
¿Votos a favor?
Por separadas las dos, perdona. P ues del artículo 2
pasamos a votar la disposición adicional 14.

8 vots a favor i 5 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
Apartado 2 del artículo 4.
¿Votos a favor?

¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?
¿Abstenciones?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. SECRETARI:
12 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.
9 vots a favor i 4 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Apartado 3 del artículo 4.
Del artículo 2 pasamos a votar el artículo 99.3.
¿Votos a favor?
¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?
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EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

8 vots a favor; 5 en contra.

Pasamos a votar el artículo número 9.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos a favor?

Perfecto. Ahora pasamos a la votación del artículo 5,
artículo 6, artículo 7...

EL SR. SECRETARI:
Unanimitat.

Perdona, El Pi había pedido por separado...
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Pasamos a votar la denominación del capítulo II.
Els articles 7 i 8, poden anar junts, aquests dos.
¿Votos a favor?
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
EL SR. SECRETARI:
Demanaríem votació separada de cada article que queda.
Unanimitat, també.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, perfecto. Pues pasamos a la votación del artículo
número 5.

Unanimidad. Votamos el artículo 10.

¿Votos a favor?

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

Unanimidad entonces, pues, del artículo 5.

Unanimitat.

Pasamos a votar el artículo 6.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos a favor? Unanimidad.

Votamos el artículo 11.

Artículo 7.

¿Votos a favor?

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

¿Votos en contra?

Unanimitat.

¿Abstenciones?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Pasamos a votar la disposición derogatoria única.

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

¿Votos a favor?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Artículo número 8.

Unanimitat.

¿Votos a favor?

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

Disposición final.

¿Abstenciones?

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

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

Unanimitat.
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EL SR. PRESIDENT:
Y votamos la ordenación acordada por la ponencia de
acuerdo con el artículo 118.5 del Reglamento del Parlament.

EL SR. PRESIDENT:
Ahora pasamos a votar la exposición de motivos con las
enmiendas aprobadas e incorporadas.

¿Votos a favor?

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

¿Votos en contra?

Unanimitat.

¿Abstenciones?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Sí, sí, perdón. En la primera votación..., nos ha quedado sin
votar la denominación de la proposición de ley y la
denominación del capítulo I; no sé si os acordáis que hemos
pasado a votar el artículo pero no hemos votado... Por lo tanto
votamos la denominación de la pro posición de ley y la
denominación del capítulo I.
¿Votos a favor?

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
En consecuencia queda dictaminada la Proposición de ley
RGE núm. 10061/17, de modificación de la Ley 5/2015, de
23 de marzo, de racionalización y simplificación del
ordenamiento legal y reglamentario de la co munidad
autónoma de las Islas Baleares.

¿Votos en contra?
EL SR. SECRETARI:
Unanimitat.
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Asimismo se les recuerda que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 125 del Reglamento de esta cámara,
y dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de finalización
del dictamen, en escrito dirigido a la Presidencia de la cámara,
podrán comunicar los votos particulares y las enmiendas que,
habiendose defendido y votado en comisión y no incorporadas
al dictamen, pretendan defender en el pleno.

Una pregunta. L’article 3, l’hem votat?
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
EL SR. PRESIDENT:
Sí. ¿No?
LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:
No, hem votat les esmenes incorporades en comissió
relatives a la Llei de pressuposts, però l’article 3, no l’hem
votat.
EL SR. PRESIDENT:
¿No hemos votado el artículo 3? Pues..., perdón, votamos
el artículo 3.
¿Votos a favor?
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?
EL SR. SECRETARI:
9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.
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