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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, Salvador Aguilera substitueix Sílvia Tur.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Josep Castells substitueix Patrícia Font.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:
Sí, jo ídem.
LA SRA. PRESIDENTA:
He d’entendre, Sra. Baquero, que vostè substitueix el Sr.
Tarrés.
LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Ídem.
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears
i de creació del Col·legi Professional de Docents de les
Illes Balears.
L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar la
Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la
Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals
de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de
Docents de les Illes Balears.
Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 13573 i 13574/18 té la paraula l’Hble. Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. De les esmenes que va presentar
el Grup Parlamentari Popular queden aquestes dues, la 13573
i 74. Bàsicament aquestes dues esmenes són bastant senzilles
i es fonamenten en l’informe jurídic que va presentar
l’Administració General de l’Estat el mes de juliol d’enguany,
el mes d’agost, i es fonamenten en el fet que el col·legi
professional, en el procediment de creació, quan fa la
proposta d’estatuts, aquests estatuts són proposta d’estatuts,
perquè la facultat d’aprovació dels estatuts la té
l’administració tutelant en aquest cas, l’Administració de la
comunitat autònoma, que ha de vigilar el co mpliment de la
legalitat d’aquesta proposta d’estatuts, i per tant trobam que és
el que legalment dóna més seguretat jurídica al text legal
definitiu i per açò mantenim aquestes dues esmenes, que
trobam que milloren el text legal i eviten qualsevol malentès
quant al fet que aquesta proposta d’estatuts no siguin uns
estatuts provisio nals sinó que realment són una proposta
d’estatuts, perquè fins que no estan formalment aprovats per
l’autoritat competent, en aquest cas la comunitat autònoma, no
es poden considerar estatuts d’un col·legi professional, que és
una entitat de dret públic.

Ídem però amb el Sr. Tarrés, sí, sí.
Per açò mantenim aquestes dues esmenes. Gràcies.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Agustina Vilaret, Gabriel Barceló, crec, no?
(Se sent una veu de fons que diu “ídem”)

Gràcies, Sr. Lafuente. Per a torns a favor o en contra de les
esmenes, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sra. Camargo, per un temps de deu minuts.

(Rialles)
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Ídem.
(Més rialles)

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari, com
a grup proposant d’aquesta iniciativa legislativa, proposam
mantenir el text en principi tal com va ser presentat, però el
nostre company Sr. Castells farà una proposta de vot particular
a la qual donarem suport.

I la Sra. Camargo entenc que substitueix el Sr. Morrás.
(Més rialles)

En tot cas, també voldria dir que no tro bam adients les
esmenes que acaba d’explicar el Sr. Lafuente, pels motius que
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ja van ser explicats en altres moments i que estan recollits,
pensam, de manera de clara i que estaven reflectits en el text
actual que hem presentat.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Vilaret, per un temps de deu
minuts.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom.
Nosaltres mantendrem la intenció de vot contrari a aquestes
dues esmenes perquè consideram que són uns estatuts
provisionals i no ho veiem com vostès.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el seu portaveu va
excusar assistència, per tant no assisteixen a aquesta comissió.
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Castells, per un temps de deu minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar a l’anàlisi
de les dues esmenes que queden vives, vull fer una valoració
global del procediment que s’ha seguit en ponència.
Crec que el Partit Po pular va presentar un total de 8
esmenes, si no m’equivoc, de les quals se’n van aprovar 6 en
ponència, una de les quals a causa de l’absència d’un grup, la
qual cosa d’alguna manera altera la voluntat sobirana d’aquest
parlament, cosa que intentarem resoldre a través d’un vot
particular, tal com ha avançat la Sra. Camargo, però ara el que
volia valorar és el fet que de les 8 esmenes presentades pel
Partit Popular se n’hagin acceptades 6, la qual cosa crec que
denota una voluntat clara de dotar aquest col·legi del seu
caràcter... com li pertoca, com no podria ser d’altra manera,
entitat de dret públic representativa dels interessos d’una
professió, i per tant hem acollit les esmenes del Partit Popular
que d’alguna manera volien matisar alguns dels punts més
ideològics que eren al projecte, i que -jo fins i tot vaig tenir
ocasió de comentar-ho personalment amb el Sr. Lafuenteestaven posats per formar part del projecte però que tots
teníem clar que no havien de formar part de la llei, en
definitiva.
Per tant, crec que s’ha fet aquest esforç, i per tant també,
i ara pas al tema del vot particular, crec que es va aprovar una
esmena, com he dit... a l’article 2, que es va poder aprovar per
una circumstància que és que hi havia un grup parlamentari que
no va poder ser present a la reunió, la qual cosa ha fet que
aquest article 2, molt paradoxalment, s’aprovés només amb els
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vots del Partit Popular i amb l’abstenció de la resta de grups,
i em sembla que amb el vot en contra del Grup Mixt. Per tant
crec que és una circumstància, una incidència que s’ha de
corregir, i per això, abans de passar a la votació de l’articulat
demanaré, Sra. Presidenta, que es voti un vot particular per
recuperar el redactat inicial de l’article 2 -per tant és un vot
particular a l’article 2- per intentar rebutjar l’esmena 13572,
que va ser aprovada amb aquestes circumstàncies que esment
tan particulars, i que bàsicament és totalment redundant, és una
esmena que demana afegir a l’article 2 que “el col·legi tendrà
caràcter voluntari i representarà els seus col·legiats”, i dic que
és redundant perquè ja vam aprovar una esmena a l’article 1 en
què es deia que el col·legi era de caràcter voluntari, perquè
això no ho discuteix ningú, i em sembla que voler fer èmfasi
en el fet que representarà els seus col·legiats és, per dir-ho
finament, una falta d’elegància respecte d’aquest col·legi que
en canvi no s’ha tingut amb els altres col·legis que no són
d’inscripció voluntària.
És a dir, crec que..., i aquí és on apel·l, Sr. Lafuente, al fet
que vam acceptar sis esmenes del Partit Popular. Per tant crec
que seria també un gest d’elegància pel Partit Popular que
aquest posar el dit a la nafra de voler reblar el clau i voler
insistir en el fet que representarà els seus col·legiats, que jo
considero una falta de consideració, una falta d’elegància
respecte dels (...) d’aquest col·legi, crec que també...
Nosaltres evidentment promourem el vo t particular i
demanarem el vot a favor però, vaja, crec que també estaria bé
que el Partit Popular s’apuntés el punt de donar suport a aquest
vot particular i fer aquest gest de correspondència amb el que
hem tingut els altres grups en acceptar les seves esmenes.
I pel que fa a les dues esmenes que queden vives, Sr.
Lafuente, malauradament vostè no va poder ser present en el
debat de ponència, però em sorprèn molt la seva
argumentació, perquè és evident que la comunitat autònoma fa
el control de legalitat. Això ho diu la llei estatal que regula els
col·legis professionals, ho diu la llei autonòmica, i ho diuen
totes les lleis que creen col·legis professionals, i ho diu
aquesta!, a la disposició transitòria tercera ja diu que la
comunitat autònoma fa el control de legalitat, però com vostè
sap..., anava a dir tan bé com jo, però més bé que jo, si s’ha de
convocar una assemblea perquè aprovi els estatuts, hi ha
d’haver uns estatuts provisionals, hi ha d’haver uns estatuts. És
a dir, el col·legi existeix des que el crea la llei, i la llei habilita
perquè evidentment aquesta entitat, que és una entitat que té un
àmbit d’autonomia autoorganitzativa, aprovi els seus estatuts,
i després la comunitat autònoma ha de fer l’anàlisi de legalitat
i ha d’ordenar-ne la publicació al diari oficial, de manera que
aquest control de legalitat ja està garantit. En canvi, si parlam
d’estatuts... de pro po sta d’estatuts, Sr. Lafuente, si tenim
proposta d’estatuts no es pot ni convocar l’assemblea perquè,
clar, aquesta assemblea s’ha de poder constituir legalment,
vàlidament, i ha de poder aprovar tots els seus acords, i per
això es necessiten uns estatuts provisionals.
Així és com es fa a totes les lleis que s’han fet en aquest
parlament per constituir col·legis professionals de caràcter
autonòmic. Per tant seria... molt sorprenent que en aquesta llei
féssim altrament, i per tant jo evidentment votaré en contra de
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les seves esmenes i demano a la resta de grups que facin el
mateix.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

que és l’actual que és vigent a la nostra co munitat, ho torn
repetir, representa als interessos col·lectius dels
professionals no a les persones professionals que estiguin
col·legiades davant d’aquest col·legi, per tant, va en contra de
la pròpia llei. Almenys jo faig aquesta assumpció.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Castells. Malgrat s’ha plantejat el vot
particular, passaríem a debatre’l posteriorment ja que hi ha
portaveus que ja han fixat posició en relació amb les esmenes,
continuarem aquest torn de fixació de posicions i
posteriorment entrarem a debatre el vot particular plantejat.
Així, idò, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts, en relació amb la
fixació de les esmenes plantejades pel Grup Popular.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
D’acord, moltíssimes gràcies i bon dia a tothom. En aquest
sentit, sí que voldria fer, bé, dos comentaris que, com ja vaig
comentar a la ponència, doncs valorar molt positivament
aquesta proposta de llei perquè realment podem fer o els
docents poden fer història a aquesta comunitat i a tot l’Estat
espanyol i, per tant, podríem obrir tot un nou escenari davant
del reconeixement com a professió dels docents, tal com està
o s’hauria de recollir a una llei superior. I també sobretot
perquè és una demanda d’aquest col·lectiu durant aquests
últims anys després de plantar cara a l’anterior legislatura.
Sobre les qüestions que queden pendents, concretament
les dues esmenes, com molt bé ha comentat el Sr. Castells en
aquest sentit, el tema de la provisionalitat és obvi que hi ha
d’haver un grup promotor de persones inicialment que facin
aquesta pro po sta per dur a terme el començament d’aquest
futur col·legi professional i per tant és provisional.
D’altra banda, en aquest sentit, jo, Sr. Castells, la qüestió
de l’elegància sobre, que vostè li ha comentat al Sr. Lafuente,
sobre la qüestió del vot particular que vostè planteja, jo també
ho coment, jo voldria fer dues reflexions que ja vaig fer en el
seu moment i coment que faré diversos vots particulars a les
diferents esmenes que en el seu moment vaig votar en contra.
Concretament, abans de fer els vots particulars voldria fer
una lectura ràpida de dos articles que fan referència a la Llei
10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les
Illes Balears, i concretament faré referència, com he dit, a dos
articles. D’una banda, l’article 10, concretament al seu punt 4
diu: “la defensa i la representació dels interessos col·lectius
dels professionals”, és a dir, són fins essencials dels col·legis
professionals la defensa i representació dels interessos
col·lectius dels professionals.
Concretament, i enllaço directament amb el vot particular
que vull fer també i ho uneixo al que el Sr. Castells ha fet, és
que justament a l’esmena 13572, que fa referència sobre
l’adscripció voluntària i representació als seus col·legiats,
justament aquest article 10 pens i crec que jurídicament va en
contra de la pròpia llei ja que, en principi, segons aquesta llei

Després voldria fer un vot particular de tres esmenes
referents concretament a l’adscripció voluntària, fa referència
a la 13571, a la 13572 i a la 13567. Per què faig aquest vot
particular a cadascuna d’aquestes esmenes? També ho vaig
plantejar a la ponència, i el Sr. Castells ho ha comentat, no és
una qüestió d’elegància, Sr. Castells, sinó que és una qüestió
de justícia i d’equitat i d’aplicació de la llei. Personalment i a
través també d’una altra de les persones promotores d’aquesta
creació hem cercat a diferents lleis de règim automàtic,
perdó , autonòmic si el concepte d’adscripció voluntària
apareix en algunes de les lleis de creació dels co l·legis
professionals de les nostres illes -ho torn repetir- a cap de les
lleis de creació de col·legis professionals apareix l’adscripció
voluntària del text; entenem que és una economia o l’ús de
l’economia jurídica.
Per tant, sí està recollit per llei -i ho torn a repetir- ara sí
que, per exemple, faig referència a l’article 16 de la mateixa
llei que he comentat, el règim autonòmic, i per exemple dins
el capítol 6, que fa referència al drets i deures dels col·legiats,
en aquest article en el seu primer punt fa referència al següent,
llegesc textualment: “Serà requisit indispensable per a
l’exercici d’una professió trobar-se incorporat al col·legi
professional corresponent quan així ho estableixi una llei
estatal”. El punt 2 fa referència a: “En els casos dels col·legis
obligatòria els estatuts no podran establir requisits d’admissió
addicionals que prevegi l’ordenament jurídic”.
Per tant, com s’ha comentat abans, tenim una llei estatal
que recull l’obligatorietat de determinades professions perquè
han d’estar adscrites a un col·legi i, per tant, el que comentava
sobre l’adscripció voluntària no ha lugar i seria una qüestió
d’injustícia absoluta i de no equitat que volguessin per part del
Partit Popular, i sobretot perquè l’abstenció de dos partits que
en el seu mo ment varen votar a la ponència, incloure en
aquesta llei aquesta qüestió perquè no ha lugar, com he
comentat.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, des del
Grup Parlamentari Socialista, respecte de les esmenes del
Partit Popular, la 13573 i 13574, dir que nosaltres també ja
vam co nsiderar en ponència que no eren procedents i ara
seguim opinant el mateix. Per tant, mantindrem el mateix
sentit del vot.
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En relació amb el vot particular ja hem quedat que ens
posicionarem després.

totalment legal i que no suposa cap..., jo crec que li dóna més
seguretat jurídica. Per tant, mantenim aquestes dues esmenes.

Jo el que volia dir és que, és clar, en relació amb tot això,
en relació amb aquest vot particular i amb l’esmena i tal he
estat analitzant la llei i resulta que sí és veritat que a partir de
la modificació de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, es dóna
la possibilitat que els col·legis siguin d’adscripció o bé
voluntària o bé d’adscripció obligatòria, per tant, nosaltres
consideram que la Llei de col·legis professionals de les Illes
Balears, que és de 1998, posa a la seva disposició addicional
vuitena diu que en tot allò que no estigui regulat es referirà a
la regulació de la llei estatal.

Respecte a altres qüestions, no sé el procediment de debat
del vot particular, no sé si és el moment processal...

Per tant, ara tenim que a la llei estatal hi ha dos tipus de
col·legis, els col·legis que són d’adscripció obligatòria, com
bé ha dit, i els col·legis que són d’adscripció voluntària, per
tant, nosaltres el que proposarem -i ho dic aquí, no ho
proposam ara perquè seria molt precipitat- de cara al plenari
és introduir una modificació d’aquesta disposició addicional
vuitena de la Llei de col·legis professionals i especificar
quins són de col·legialització obligatòria i quins no. Realment
la llei estatal el que diu és que són de col·legialització
obligatò ria aquelles professions relacionades amb la
protecció de la salut física i mental, de la integritat física i de
la seguretat personal i jurídica. Per tant, la resta serien de
col·legialització voluntària.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sr. Lafuente, farem un debat pels vots particulars, ara el
sentit comú ens diu que hem d’acabar el debat de les esmenes
i després...
EL SR. LAFUENTE I MIR:
D’acord... ara mantenim el debat sobre les esmenes.
Dit açò, idò crec que ha quedat clar la nostra posició i
mantenim aquestes dues esmenes. Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Lafuente. Ara corresponen els torns de
contrarèplica en relació amb les esmenes, si en volen fer ús
els diferents portaveus dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Camargo, per un temps de cinc minuts.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Nosaltres consideram que això seria un aclariment
respecte d’aquesta llei, que ja diu que és d’adscripció
vo luntària, entre tots ja havíem parlat que és d’adscripció
voluntària, i, a més a més, seria una actualització de la Llei de
col·legis professionals de la comunitat autònoma.
Però ja dic, crec que això és una esmena per parlar amb
tots els grups, d’aquí al plenari parlaré amb tots els grups de
manera individual per poder-ho explicar, per poder-ho
consensuar i si procedeix presentar aquesta esmena al plenari
corresponent.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Casanova. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respecte de les esmenes ens
reafirmam en el que hem explicat abans, trobam que per
seguretat jurídica el normal és que siguin una proposta
d’estatuts i, per tant, aquesta sigui la seva fórmula jurídica, que
sigui una proposta d’estatuts no suposa cap invalidació a la
convocatòria de l’assembla general de constitució del
col·legi, que aprovaria aquesta proposta i aquests estatuts
serien aprovats pel Govern. Crec que és el procediment que
marca l’Advocacia de l’Estat, crec que és un procediment

No faré ús de la meva paraula, Sra. Presidenta, gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Vilaret.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
No en faré ús, gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el
Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Amb independència que
després fem un torn per parlar dels vots particulars, aprofitaré
també per comentar algunes coses respecte al que ha dit el Sr.
Aguilera, però abans faré la contrarèplica al Sr. Lafuente.
Al Sr. Lafuente ja li he explicat que la llei estatal i la llei
autonòmica regulen un procés d’aprovació dels estatuts dels
col·legis professionals, aleshores, quan vostè diu que
acceptant les seves esmenes seria un procés perfectament
legal li he de treure la bena dels ulls; no, no seria un
procediment legal perquè aquest procediment legal ja existeix,
ja existeix a la llei que precisament modifiquem en aprovar
aquesta llei, que és la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
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col·legis professionals de les Illes Balears, i hi ha un capítol
setè, que es dedica als estatuts col·legials, que, evidentment
que si ara aprovem una altra cosa també serà legal el que
aprovem ara, però el que no tendria sentit, Sr. Lafuente, per un
tema de seguretat jurídica, és que tenguem una llei general de
col·legis professionals que estableixi un procediment
d’aprovació d’estatuts i després amb una llei particular
establim un procediment diferent.
I què diu la llei general al capítol vuitè, al capítol setè que
va sobre estatuts col·legials? Article 19.1, per començar,
principi general: “Els col·legis professionals aprovaran els
estatuts propis amb autonomia, sense més limitacions que les
que imposi la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic”.
Això està al nostre ordenament jurídic autonòmic.
I a l’article 21 s’explica..., al seu punt 2, que “els estatuts
se sotmetran al control de legalitat, si el superen s’inscriuran
al Registre de Col·legis Professionals i es publicaran al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.” Sr. Lafuente, ja existeix
un sistema legal d’aprovació dels estatuts. Jo puc acceptar que
vostès no estiguin d’acord amb aquest sistema, però aleshores
hauria d’haver acompanyat les seves esmenes d’unes esmenes
de modificació de la Llei 10/1998, perquè si no sí que tenim
una gran inseguretat jurídica perquè tenim una llei general que
estableix un procediment i tendríem una llei particular que
n’establiria un altre.
Per tant, com que vostès no han modificat aquesta Llei
10/1998, per evitar confusions crec que el més correcte seria
que retiressin aquestes esmenes, però si més no... deman, per
no confondre més l’ordenament jurídic, a la resta de grups que
rebutgin aquestes esmenes, com em sembla que han
manifestat i, per tant, potser tampoc no caldrà parlar-ne més.
I pel que ha comentat el Sr. Aguilera sobre el tema de
col·legiació obligatòria o voluntària, miri, escolti, el tema
aquest és claríssim i transparent: la col·legiació a aquest
col·legi és voluntària, ho digui la llei o no ho digui la llei. Per
tant, que ho digui la llei o no ho digui la llei és un tema
d’elegància, perquè en el fo ns no hi ha cap dubte. Per què?
Perquè, com molt bé ha dit vostè mateix, la llei estatal... o la
llei autonòmica diu que només seran d’adscripció obligatòria
els col·legis als quals una llei estatal faci obligatòria la
col·legiació. Com que aquesta premissa no es dóna en aquest
cas, la col·legiació a aquest col·legi és de co l·legiació
voluntària.
Què podria no haver-ho posat la llei? Totalment d’acord
amb vostè, de fet, en el projecte de llei no ho posava, i vam
voler tenir un gest de bona voluntat amb el Partit Popular, que
se sentia més cò mo de si ho posava, i com que al final la
realitat és la mateixa, que és que és de col·legiació voluntària,
vam voler -crec que amb bon criteri- evitar-nos un debat
estèril sobre aquesta qüestió.
Per tant, escolti..., per a mi és un debat... que el que hem de
fer és superar el més aviat possible perquè jo el que vull és
que hi hagi un col·legi de docents i, per tant, si això ho ha de
facilitar i ha de fer més còmode la postura no només del Partit

Popular, sinó d’algun altre grup doncs a mi ja m’està bé i, per
tant, jo som partidari de deixar-ho tal com ho tenim.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Faré dos comentaris, un
al que ha fet ara referència el Sr. Castells i després sobre la
proposta que el Sr. Casanova ha comentat.
Bé, Sr. Castells, tal vegada vostè... per a vostè po t ser
estèril, pens que per a molts de docents aquesta qüestió o no
de la voluntarietat que estigui expressament posada a la llei
perquè així un determinat partit ho digui, em sembla que no...,
com he comentat... he instat tots els representants perquè
sigui d’equitat, de justícia, etc., no una qüestió d’elegància
com vostè vol vendre.
I en aquest sentit si la resta de col·legis professionals així
(...) posa i a més a més fem referència a la llei autonòmica, a
la llei estatal no ha lugar, tan simple com això. Però bé, això
són qüestions que al final decideixen vostès votar una cosa o
no. En aquest sentit, no puc dir més coses després de tot el
que hem comentat avui i en la ponència, i ho faré també el dia
de la defensa del projecte de llei al Parlament.
I sobre la qüestió que comenta o que proposa el Sr.
Casanova que segurament, idò amb més calma ho podré
comentar, sobre la modificació de la disposició addicional
vuitena, vostè ha fet referència que no... o justament aquesta
disposició addicional fa referència al fet que no s’especifica,
ho tornem a comentar, l’obligatorietat de la col·legiació d’un
professional està recollida a nivell estatal i a nivell autonòmic
i, per tant, no està..., ho he llegit a l’article16.
Per tant, és una qüestió que vostè, o almenys jo ho entenc,
així en principi segons l’article 16.1, eh?, ho torn a comentar...
no, concretament el 2, 16.2 de la llei autonòmica. Per tant, és
una qüestió que no té sentit perquè al final, què farem,
modificar totes aquelles lleis autonòmiques quan tenim una
llei estatal que se suposa que hem d’anar sempre a consultar
tota l’aplicació de la normativa perquè així ho vol en aquest
cas al Partit Socialista?
No ho entenc, perquè si no tendríem... entraríem en una
qüestió de modificacions de lleis que no té cap sentit, i jo no
som jurista, però alguna cosa he après durant tot aquest temps
en el sentit que tenim un ordenament jurídic, amb diferents
normatives, diferents rangs i en aquest sentit si està recollida
a una norma de rang superior preval aquesta i, per tant, no s’ha
d’incorporar la modificació que vol el Partit So cialista en
aquesta llei.
I ja està, Sra. Presidenta, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.
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Posteriorment, correspondria la votació de l’article 2, on
es defensaran també i es debatrà el vot particular presentat pel
Sr. Castells a l’article 2, esmena 13572, que coincideix també
amb el vot particular plantejat pel Sr. Aguilera al mateix
article.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Bé, jo vull dir que... respecte de l’esmena aquesta que
proposaré, no l’he proposada, simplement he comentat que sí
que la proposaré, dir-li que la disposició addicional vuitena,
Sr. Aguilera, diu que ja s’establirà... en tot allò que no estigui
regulat en aquesta llei preval l’estatal.

Així, idò, a continuació passam a les votacions. Votació de
les esmenes del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 13573
i 13574/18.
Vots a favor?
Vots en contra?

Jo li vull tornar dir: la llei estatal quan es va modificar el
2009, posterior a la Llei de col·legis professionals de les Illes
Balears, ja especifica que n’hi ha de dos tipus: un, de
col·legiació obligatòria i uns de col·legiació no obligatòria.
Per tant, crec que posar a la llei de les Illes Balears que
existeixen aquests dos i per tant, tornem a dir que cada
col·legi si no... en principi, si no són aquells que determina
l’Estat, que són els que estan relacionats amb la integritat
física i mental i amb la seguretat jurídica de les persones, són
de caràcter voluntari. Jo crec que això és una cosa que reforça
la situació d’aquest col·legi professional. Aquest col·legi
professional diu que..., hem quedat entre tots que és
d’adscripció voluntària, perquè nosaltres ho hem decidit així.

Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
4 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de les disposicions transitòries primera i segona
a les quals s’hi mantenen esmenes.
Vots a favor?
Vots en contra?

Pel que vostè diu de l’article 16, l’article 16.2 diu ben clar
que “en el cas de col·legialització obligatòria els estatuts no
podran establir cap requisit d’admissió”, ho diu; és a dir, si són
obligatoris tothom es pot adscriure, mentre que si són
d’adscripció voluntària els estatuts poden posar limitacions.
I això és el que aquí determinam perquè aquest col·legi és un
co l·legi de docents, el concepte de docent és un co ncepte
complex i, per tant, jo crec que això després als estatuts
s’haurà de desenvolupar i s’haurà de determinar i posar ben
clar.
De tota manera, crec que no sobra afegir aquesta, però ja
li he dit, això es plantejarà de cara al plenari i mentrestant
farem..., parlaré amb els diferents grups per poder-ho explicar
i parlar tranquil·lament.

Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
7 vots a favor; 5 en contra i cap abstenció. Queda aprovada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació tal com està de l’article 1 i de l’exposició de
motius.
Vots a favor?
Vots en contra?

Res més, moltes gràcies.

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. SECRETARI:

Gràcies, Sr. Casanova. Els explicaré com ordenarem el
debat ara.
A continuació passarem a les votacions de les esmenes i
començarem amb la votació també de l’articulat i
disposicions. Com que hi ha dues votacions, una votació a
l’article 1 i exposició de motius, a les quals el Sr. Aguilera ha
plantejat dos vots particulars, perquè l’esmena..., el vot
particular que ha anunciat a l’esmena 13571 afecta l’article 1,
i el vot particular a l’esmena 13567 afectaria l’exposició, per
tant, votarem i després debatrem aquests dos vots particulars
i, si s’aprovessin, canviaria el text votat inicialment.

11 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció. Queda
aprovada.
LA SRA. PRESIDENTA:
En aquest punt, ara passaríem al debat dels dos vots
particulars presentats pel Sr. Aguilera a l’article 1, en relació
amb l’esmena 13571, i a l’expo sició de motius, en relació
amb l’esmena 13567. Per defensar aquests vots particulars li
don la paraula al Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.
Igualment hi haurà torns de rèplica o fixació de posició dels
altres portaveus.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sincerament, no vull ser
reiteratiu perquè abans ho he explicat i, per tant, sembla que ja
queda explicat el meu vot particular respecte d’això.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Donats per defensats els dos vots particulars referents a
aquest article i a l’exposició de motius, ara, en torn de fixació
de posicions, té la paraula el Sr. Lafuente, pel Grup
Parlamentari Popular.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que, vaja, des del nostre
punt de vista està ben clar que el caràcter d’aquest col·legi
professional, per la seva normativa, fins i tot per la seva
filosofia, el seu caràcter tan ampli, és de caràcter voluntari i
que açò ve avalat per la normativa, per la llei estatal, i no fa
falta..., bé, i la concreció que tal vegada s’hauria de fer, com ha
dit el Sr. Casanova, d’adaptació de la llei autonòmica, però que
no hi ha cap dubte que sigui de caràcter voluntari.
El fet que sigui de caràcter voluntari no és una qüestió ni
positiva ni negativa, ve donada per la seva naturalesa.
I vegem, no es pot crear la confusió que perquè sigui de
caràcter voluntari no defensa els interessos d’un col·lectiu, és
que és una..., vegem, les associacions professionals, els
sindicats, les associacions empresarials regulades a la Llei de
llibertat sindical o a la Llei d’associacions defensen
interessos col·lectius, defensen interessos col·lectius, i són
de caràcter voluntari; tenir una confusió amb açò és que..., i
crear un follón legislatiu amb una qüestió tan bàsica, tan
essencial, bé, no vull entrar en més qualificatius.
Una cosa és la representació, la representació és la que un
dóna voluntàriament perquè et representin o la que et ve per
llei, amb una representació donada per la Llei electoral, o la
que un dóna davant un tribunal, és la representació; i una altra
és la defensa d’interessos co l·lectius, i aquests conceptes
estan claríssims.
Per tant, crec que no fa falta insistir. Votarem que no.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, presidenta. Bé, sense que pugui servir de
precedent, no tenc res més a afegir després del que ha dit el
Sr. Lafuente perquè estic totalment d’acord amb com ha
argumentat i amb el que ha expressat. Llavors, reiterar la

coincidència amb la seva argumentació respecte de per què no
és necessari especificar més aquesta qüestió. Llavors, el
nostre rebuig a aquests vots particulars.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Està clar que des del punt
de vista legislatiu legalment només pot ser un col·legi de
caràcter voluntari, com ja s’ha argumentat. Per tant, que ho
posi o no, com que és un fet, nosaltres mantindrem l’acordat
prèviament. Per tant, no donarem suport al Sr. Aguilera.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc
minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sí, l’argumentació del
Sr. Lafuente és totalment correcta, és que així ho estableix la
Llei que jo ja he citat 10/1998, és a dir, els col·legis, encara
que siguin d’adscripció voluntària, i que de fet en un
determinat pla representin només els seus associats, com que
són corporacions de titularitat pública i són úniques, que és el
que la fa diferent d’una associació de docents, perquè a
vegades també s’ha dit per part d’alguns grups que no és el
mateix un col·legi que una associació, no, associacions poden
haver-hi mil, col·legis n’hi ha un, representa en determinat pla
als seus associats, però d’acord amb la llei representa els
interessos generals de la professió també.
Per tant, aquest tema, com dic, crec que és molt clar, crec
que tots hi estam d’acord. Crec, Sr. Aguilera, que hem de ser
conscients, perquè vostè ha dit: si hem de fer això perquè vol
un grup!; sí, bé, entre altres moltes coses ho vol un grup que
és el principal de la cambra i que representa un percentatge
molt important de la societat balear, facilita les coses un altre
grup que és el segon de la cambra i que també representa molt
una part de la societat balear, i, a més a més, aquí, vostè supòs
que n’és conscient, el que fem ara és una cosa que no
s’acabarà avui aquí ni el dia 29 en el ple, perquè és el primer
col·legi de docents que es crea a nivell de l’Estat, i
evidentment que hi haurà moviments en contra. Per tant, tots
els obstacles que puguem treure per evitar debats estèrils jo
crec que són els adequats i el millor servei que podem fer en
aquests moments a la viabilitat d’aquest col·legi és evitar-nos
aquests debats estèrils, deixar clar el que tots sabem, que és
d’adscripció voluntària, i, per tant, per aquest flanc defensarnos dels atacs que rebrem, per exemple, per part,
probablement, d’altres col·legis, que ja van presentar
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al·legacions a aquesta llei, que tenen una estructura a nivell
estatal i que probablement intentaran que aquest col·legi no
tiri endavant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Per tant, crec que el que pertoca fer amb responsabilitat,
si volem que tiri endavant aquest col·legi, no és, si em permet
dir-ho així, Sr. Aguilera, amb l’afecte que sap que li tenc, no
posar-nos estupends ni posar-nos puristes, sinó ser pragmàtics
i llevar el màxim d’obstacles possibles perquè això arribi a
bon port i el dia de demà puguem tenir un col·legi de docents
indiscutit i amb el suport de tota la societat balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts, cinc
minuts, perdó.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. No, jo no volia dir res més que jo
crec, jo estic d’acord amb el que diu el Sr. Castells, que el que
hem de fer és una llei que sigui fàcil d’entendre i que sigui la
base, si és la primera llei de creació d’un col·legi de docents,
que sigui pionera i que sigui fàcil poder replicar. Simplement
això.
I respecte de si és de col·legiació o bligatòria o no és
obligatòria, jo crec que això està molt clarament, i no tinc res
més a dir. No podem donar suport a aquest vot particular
precisament per això, perquè el que faríem seria complicar
una cosa que precisament ja havia avançat que volia solucionar
amb una esmena in voce.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Casanova. Escoltat el debat, entenc que no és
necessari fer torn de rèplica i contrarèplica. No sé si el Sr.
Aguilera en vol fer ús..., sí?
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, me gustaría...
LA SRA. PRESIDENTA:
En qualsevol...
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
... respondre a...

És clar que sí, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

Té cinc minuts per a un torn de rèplica.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, intentaré no esgotar-lo. Bé, és obvi com la resta de
portaveus, especialment de determinats partits, intenten
justificar una qüestió; humilment ho coment, no me quiero
poner estupendo ni purista, eh, sinó aplicació de la llei
talment, i em sembla que aquí tenim alguns advocats i en
aquest sentit ho torn repetir.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Sí, feu-nos cas. Bé! Sembla ser, igual que la justificació
del Sr. Lafuente sobre la creació respecte d’això, bé, això és
una qüestió que vostès tenen una visió concreta i, ho torn
repetir, jo en tinc una altra. I sobretot vull comentar diverses
qüestions, Sr. Castells, i humilment ho torn repetir, em sembla
que vostè no em conegui i digui que no sóc conscient que no
sé què suposa la creació d’aquest col·legi de docents; sembla
que em subestima, i sabrà que seré un dels primers, si tot va
bé, dels docents que estigui col·legiat en aquest col·legi.
Després d’anys de lluita, veure com un partit concretament
que és aquí i l’exconsellera d’Educació no va reconèixer
l’Assemblea de Docents com a entitat o grup de persones,
concretament de docents, que no tenien una capacitat de
negociació. Per això, per aquesta qüestió tan subliminal, és la
meva defensa fèrria sobre aquesta qüestió. Si no ho volen
veure, i ho torn repetir, no m’agrada parlar del passat perquè
ja està molt passat, però sí que és una qüestió que la defensa
d’aquest diputat posa damunt la taula.
I ho torn repetir, estan fent referència constantment a la
llei estatal i a la llei autonòmica, bé, si ja ho diuen la llei
estatal i la llei autonòmica, i no és cap follón, Sr. Lafuente,
vostè perfectament com a advocat..., aquí no hi ha follón, no,
és que, ho torn repetir, quants..., i faig la pregunta a la resta de
diputats i diputades, quants de col·legis professionals s’han
creat des de l’aprovació de la llei del 2009 i no s’ha modificat
o no s’ha introduït la corresponent modificació de la llei que
avui per avui ha anunciat el Sr. Casanova que presentaran en el
Ple? Cap. Bé, no, sí, s’han aprovat un parell d’elles, però no
s’ha fet aquesta modificació, i aquesta és una qüestió molt
subtil, i sobretot el po sicionament per part del Partit
Socialista de la creació.
Per tant aquí ens trobem dos partits, el Partit Popular i el
Partit Socialista, que intenten justificar determinades
qüestions respecte d’això, quan són molt subtilment elements
adjacents els que són allà.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
En aquest cas...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Aguilera. Fet el torn de rèplica correspon ara
els torns de contrarèplica de la resta de grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. SECRETARI:
1 vot a favor; 1 1 en contra i cap abstenció. Queden
rebutjats.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Queden rebutjats aquests dos vots particulars.

No en faré ús.

Passam ara a la votació de l’article 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Camargo , per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Vots en contra?
Després debatrem el vot particular. Ara votam l’article 2
talment; després debatrem el vot particular formulat pel Sr.
Castells i pel Sr. Aguilera.

No en faré ús, tampoc, presidenta. Gràcies.

Repetim la votació de l’article 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Per igual torn de contrarèplica (...).

Vots en contra?

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

I abstencions?

No en faré ús, gràcies.

I passam ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. SECRETARI:

Gràcies, Sra. Vilaret. MÉS per Menorca, Sr. Castells, no
sí vol fer ús...

7 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions. Queda aprovat.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
No en faré ús. Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Passam ara al debat... defensa dels dos vots particulars que
es mantenen a l’article 2 en relació amb l’esmena 13572, i per
a la seva defensa donarem primer la paraula al primer portaveu
que l’ha formulat, que és el Sr. Castells, de MÉS per Menorca.
Posteriorment defensarà també el seu vot particular el Sr.
Aguilera, i obrirem el torn de debat.
Per tant, idò, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té
la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

Gràcies, però crec que no n’he de fer ús.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Casanova. Passam idò, ara sí, a la votació dels
dos vots particulars formulats pel Sr. Aguilera a l’article 1, en
relació amb l’esmena 13571, i el vot particular formulat a
l’exposició de motius en relació amb l’esmena 13567, que
votarem conjuntament.
Vots a favor del vot particular?
Vots en contra?
No hi ha abstencions.

Gràcies, Sra. Presidenta. De fet ja a la primera intervenció
meva ja he explicat els arguments, i després com que tot el
debat ha versat so bre l’obligatorietat o la voluntarietat,
intentaré ser molt breu.
Jo crec que tots estem d’acord en la voluntarietat, tots els
grups que hem promogut aquesta proposició de llei hem votat
a favor d’una esmena de l’oposició a l’article 1 i hem votat en
contra d’un vot particular del Grup Mixt en aquest sentit a
l’article 1; per tant em sembla molt redundant que a l’article
2 tornem a dir el mateix, i a més a més introduïm jo deia falta
d’elegància, però a més a més també confusió jurídica, perquè
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a més a més ho ha explicat molt bé el Sr. Lafuente, és a dir, és
que la llei ja atribueix als col·legis professionals la defensa
dels interessos col·lectius de la professió.
Per tant jo crec que seria molt més prudent..., crec que tots
estem d’acord, o gairebé tots, diguem..., no, en el caràcter
voluntari tots estem d’acord; en el fet que ho po si la llei,
gairebé tots. Aleshores em sembla redundant i, bé, per tots els
arguments que he dit demano el vot a favor d’aquest vot
particular per tal d’eliminar aquesta darrera frases que es va
afegir en ponència que, a més a més, ho record, es va afegir
per una alteració de les majories naturals d’aquest parlament
a causa de l’absència d’un grup parlamentari.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Castells. Per defensar el seu vot particular té
la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com ja he comentat
aquest article, perdó, aquesta esmena tendria dues parts: la
qüestió de caràcter voluntari que s’ha comentat, que és obvi
que la resta de portaveus no ho veuen; i la segona part, que feia
també jo comentari al principi de la meva intervenció, és, i
llegeix textualment l’esmena, “representarà els seus
col·legiats”. Ho torn repetir: com s’ha co mentat això va en
contra del que diu la mateixa llei; ho torn repetir, la llei
autonòmica en el seu article 10.4 diu “la defensa i la
representació dels interessos col·lectius dels professionals”.
Per tant això va en contra de la mateixa llei i no ha lugar, com
ja he comentat avui i l’altre dia.
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del Parlament, no es va alterar cap voluntat, va ser el resultat
del Reglament. Per tant, la decisió de ponència és lícita, legal
i lícita des del punt de vista de la voluntat parlamentària. Jo
crec que, bé, segurament des del punt de vista de la discussió
política ho podem discutir políticament, però crec que des del
punt de vista de... d’aquest el que va sortir idò no hi ha cap
dubte.
I després, respecte al fons de la qüestió, no hi ha cap
contradicció. Jo crec que és bo que quedi ben clar el concepte
de defensa d’interessos col·lectius, tothom hi està d’acord, i
representació, i posar que el col·legi defensa els interessos
col·lectius de tot el col·lectiu, està claríssim i crec que no ho
hem de posar en dubte en cap moment, però la representació
de les persones és la representació, com que és de caràcter
voluntari, dels seus associats. I en cap moment crec, que quedi
ben clar, que no té cap caràcter negatiu la nostra esmena i no
pot tenir cap caràcter negatiu perquè està basada en l’informe
de l’Advocacia o del servei jurídic de l’Estat, ho diu
textualment: “una colegiación voluntaria solo representa y
puede representar a sus colegia dos”, però no crec que el
jurista que va escriure aquest informe jurídic ho fes amb cap
intenció pejorativa respecte del col·lectiu docent. Per tant, el
no stre grup no pot acceptar de cap manera que se li vulgui
donar un caràcter pejoratiu a la seva esmena quan està basada
en un informe jurídic, crec que açò seria manipular els fets.
Per tant, creiem que no només és una esmena adequada,
sinó que, a més, contribueix a aclarir la situació de la llei i, per
tant, no veiem cap motiu que pugui prosperar o haguem de
donar suport al vot particular que ha fet el Sr. Castells. Per
tant, hi votarem en contra.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant no tinc res més a dir. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Aguilera. En torn de fixació de posicions en
relació amb aquests dos vots particulars, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Un parell de qüestio ns prèvies
respecte de l’exposició de motius que ha fet el Sr. Castells. En
primer lloc, he de manifestar que les esmenes que va presentar
el Partit Popular al text legal eren esmenes jo crec que amb la
voluntat de millorar el text, és a dir, de concretar, i en la línia
dels informes jurídics que teníem; s’ha dit que eren esmenes
més ideològiques, jo crec que eren esmenes prou tècniques,
i aquesta era la voluntat, millorar el text legal que es
presentava.
Segon comentari. Es diu: home, és que en ponència es va
alterar la voluntat de...; no, en ponència va sortir el resultat, el
resultat de la ponència, amb els vots d’acord amb el Reglament

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, presidenta. Sí, respecte del que comentava ara el
Sr. Lafuente sobre les seves esmenes i que principalment
estaven pensades per tal de millorar el text legal, jo crec que
això queda evidentment reflectit en el text final perquè 6 de
les 8 esmenes s’han recollit, s’han acceptat i s’han votat
llavors... la immensa majoria d’aquestes esmenes. I ha estat
així perquè hem vist aquesta voluntat de millora.
Això no vol dir que estiguem d’acord al cent per cent del
que vostès han presentat i justament per tal de tornar a aquesta
idea inicial que hi havia al text i que des del nostre punt de
vista és més adient, i que és el que ha presentat el Sr. Castells,
i que justament no va prosperar perquè aquest grup
parlamentari que dia el Sr. Castells va ser el nostre, per una
qüestió d’indisposició de salut, volem tornar a l’esperit inicial
i la lletra inicial que s’havia plantejat per part dels grups
proposants.
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Llavors des del nostre grup sí que donarem suport a aquest
vot particular presentat pel Sr. Castells.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Casano va. Ara correspondria el torn de
rèplica, pels grups que han proposat aquest vot particular, Sr.
Castells, si vol fer ús d’aquest torn de rèplica té un temps de
cinc minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Sí, molt breument, Sra. Presidenta, per aclarir alguns
aspectes que ha tocat el Sr. Lafuente.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres també
donarem suport a aquest vot particular per diferents raons i ho
vull argumentar, perquè és ben cert que hem intentat raonar,
argumentar, transaccionar i..., que ha estat molt positiu.
Primer, caràcter voluntari. Caràcter voluntari ja ho han
mo strat acceptant dues esmenes, una a l’articulat i l’altra a
l’exposició de motius. Per tant, a una llei que té tres articles
tornar-ho esmentar ens sembla prou redundant, això només
per la primera part.
I respecte de la segona part, que diu que representaran els
seus col·legiats, sembla que li dóna un ús exclusiu, que com
ho limita, i per tant, a nosaltres ens sembla molt millor el
redactat original i per això donarem suport a aquest vot
particular.

Jo no he dit que s’hagués alterat la voluntat d’aquest
Parlament perquè si no..., escolti, hagués sortit a fer un
comunicat de premsa, he dit que havia quedat alterada la
majoria natural, com d’alguna manera està quedant de
manifest, no?
I evidentment que la decisió de la ponència és legal i lícita
perquè si no el que hagués fet és presentar un recurs
contenciosoadministratiu, no un vot particular.
I faig un vot particular precisment perquè m’agradaria que
es restablissin les majories d’aquest parlament perquè
evidentment una decisió presa en absència per un motiu
d’indisposició -com ha explicat la Sra. Camargo- d’un grup
que representa 7 diputats, doncs escolti, això, si tenim eines
per esmenar-ho, ho hem d’esmenar i és el que fem ara.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

Gràcies, Sr. Castells. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Aguilera, per un temps de cinc minuts.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part del Grup
Parlamentari Socialista donarem suport a aquest vot particular
i ho vull explicar perquè canviem de posicionament i és que
durant la ponència vàrem fer un vot d’abstenció, perquè
pensàvem que no causava tampoc gran entrebanc, el que passa
és que, és clar, després arran d’això ha estat quan hem
començat a veure exactament què és el que podia significar.
Davant l’anunci de presentació d’aquest vot particular, hem
fet una anàlisi i jo el que vull dir és que l’article 5 de
modificació de la Llei de col·legis professionals, de la Llei
25/2009, modifica l’apartat 3 de l’article 1 d’aquesta llei, i ja
especifica quina representativitat té.
Per tant, consideram, ara sí que ja ho veig clar, que és
reiteratiu posar que sí... la representativitat que té aquest
col·legi quan ja ho marca la llei.
Per tant, donam suport a aquest vot particular i retornarem
a la redacció inicial. Res més.

Moltes gràcies, també seré molt breu. Sr. Lafuente, és obvi
que tothom... crec que tenim la voluntat de dur a terme aquest
projecte de llei. Sobretot una qüestió avui per avui és
reconèixer la professionalitat d’un col·lectiu que treballa dia
a dia, així com altres col·lectius, en la nostra comunitat i a
nivell estatal i mundial i, per tant -com ha comentat també
abans el Sr. Castells-, la qüestió de la representació... s’ha
comentat que, bé, ja directament les lleis, les diferents lleis...
estan reconeguts i, per tant, això és una reiteració i ho torn a
repetir: va en contra -i cap dels portaveus hi ha fet referència
ni m’han dit tot el contrari- del que posa directament l’article
10.4 de la llei autonòmica.
Per tant, això és anar en contra del que tenim en la llei
autonòmica. Cap dels portaveus avui presents, ni a la ponència
ni avui a la comissió, no m’han dit que estigui equivocat. Per
tant, ho to rn repetir: tornar a deixar com s’ha comentat...
s’està comentant en aquest vo t particular, deixar el text
original i per això deman el seu vot a favor.
I sí que abans de res m’agradaria fer un recés, Sra.
Presidenta, si és possible pel tema de la votació. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Correspon ara el to rn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
No en faré ús, una vegada que ja he dit que nosaltres
donarem suport a aquest vot particular.
Gràcies, presidenta.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que al final tothom té
claríssim que la representació, no la defensa d’interessos
col·lectius, distingir perfectament els dos conceptes que són
totalment diferents, idò és una representació només dels seus
col·legiats i l’argument..., el que m’estranya és la posició del
Partit Socialista, no?, ha votat a favor de l’article que havia
sortit de ponència i...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -no, no ha votat a favor?-, perdó, havia entès que havia votat
a favor de l’article que havia sortit en ponència o que s’havia
abstingut... i ara està a favor del vot particular, però
l’argumentació és, escolti: com que està claríssim a la llei que
la representació d’aquest col·legi és només la representació
dels seus associats, dels que estiguin col·legiats, dels seus
col·legiats, i açò està claríssim a la llei, idò li rebutjam la seva
esmena que defensa açò.
Quantes vegades en aquest parlament, en ponència, en
plenari hem afegit qüestions a les lleis en què dèiem: bé, açò
està regulat a una altra llei, ve perfectament clar, però per
seguretat jurídica ho posam i que quedi ben clar que...? Un
munt de vegades.
Ah, no, en aquest cas no, en aquest cas està claríssim que
la representació només serà dels seus col·legiats, aquesta és
l’esmena que presenta el Partit Popular, aquesta és la solució
que es va donar en ponència, però jo entenc que, per pressions
polítiques, doncs no s’accepta l’esmena del Partit Popular,
no ..., perquè hi ha un canvi de criteri, evidentment, hi ha un
canvi de criteri per part del Partit Socialista.
Bé, idò jo crec que fem un flac favor al text legal, donam...,
no posam açò per donar una determinada aparença quan està
perfectament i tothom reconeix que, des del punt de vista
legal, està perfectament clar, però votam en contra de
l’esmena que presenta el Partit Popular. D’acord, idò si
aquesta és la decisió que pren...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... aquesta comissió, doncs nosaltres, evidentment, votarem en
contra del vot particular i defensarem el que consideram no
només que és just sinó que a més és legal.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de cinc
minuts.

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallo rca té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Tampoc no en faré ús i mantendrem el vot original ja de
ponència.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Bé, jo no en volia fer ús. Simplement diré al Sr. Lafuente
que no hi ha cap pressió política, simplement, simplement, i
ja li ho he dit abans, li ho he dit abans, he anat a cercar la
modificació de la llei, i crec que a l’article 5 de la Llei
25/2009 es modifica l’apartat 3 de l’article 1, i en aquest
apartat especifica quines són les finalitats dels col·legis
professionals i quina representació tenen, i sols tenen
representació total quan és de col·legiació obligatòria, i això
jo ho aprofit també per dir-ho al Sr. Aguilera.
Per tant, allà queda ben clar quina representació tenen,
quan són de representació no..., quan són de col·legiació no
obligatòria la representació és la que és, i per tant crec que és
de justícia tornar a la redacció inicial. Per això hi ha hagut
aquest simple canvi, punt.
I ja res més, moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Casanova.
Sr. Aguilera, no li concediré el recés que ha sol·licitat
perquè crec que la qüestió ha quedat debatuda i està molt clara.
Passam ara...
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Si em permet, Sra. P residenta, voldria parlar amb el Sr.
Castells...
LA SRA. PRESIDENTA:
No, Sr. Aguilera, no li torn donar cap torn. Crec que hem
parlat abastament en aquesta comissió...
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Ni dos minuts per intentar...?, ni dos minuts per intentar
parlar amb els portaveus?

EL SR. SECRETARI:
8 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
No, Sr. Aguilera. Sr. Aguilera, passam a votació del vot
particular presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
i pel Grup Mixt, Sr. Aguilera.

I passam ara a la votació conjunta de la denominació de la
proposició de llei, denominació del capítol 1, de l’article 0,
denominació del capítol 2, article 3, disposició transitòria
tercera i disposició final.

Vots a favor del vot particular?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

8 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció. Queda aprovat
el vot particular.
LA SRA. PRESIDENTA:
Havent prosperat el vot particular presentat a l’article 2,
significa que es rehabilita l’article 2 amb el seu text original,
i igualment l’esmena del Partit Popular 13572.
Per tant correspon ara passar a vo tació de l’esmena del
Grup Popular 13572.

EL SR. SECRETARI:
8 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queden
aprovats.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i
de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears.

Vots a favor de l’esmena?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
4 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada
l’esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
I passam a votació de l’article 2 amb el seu text original.
Vots a favor?
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
El text original de la llei. Havent prosperat el vot
particular, es rehabilita l’article 2. Entesos? Passam idò a la
votació de l’article 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar en
el Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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