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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.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Sí, bon dia, presidenta, Juanma Gómez substitueix Patrícia
Guasp. Gràcies.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Bon dia, Helena Benlloch substitueix Enric Casanova. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán? Substitueix el Sr. Lafuente o el Sr. Camps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta, Margalida Durán substitueix Juanma
Lafuente. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori
balear.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. L'ordre l'ordre del dia d'avui consisteix a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats
balears o illenques fora del territori balear.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, RGE núm. 637, 640, 644, 647 i 650/23,
i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades, bon dia.
Seré molt breu. Nosaltres vàrem presentar 16 esmenes a aquest
projecte de llei, d'aquestes setze esmenes en ponència se n'han
acceptades 11, algunes de les quals transaccionades, i el que
faré serà defensar aquestes 5 que ens queden vives, de manera
breu. 

En primer lloc, fem una nova addició a l'article 3, on parla
de les finalitats d'aquesta llei, el que voldríem era que es
poguessin articular les polítiques adequades per abordar el fet
migratori balear amb caràcter integral i de manera adaptada a

les circumstàncies socials i econòmiques del moment. En cap
cas no és parlar de política migratòria, sinó d’articular el fet
migratori balear, de les circumstàncies que feren que s’emigràs,
etc., i poder-les abordar a través de la llei.

Per altre costat, també modificàvem, o la intenció seria de
modificar l'apartat 1 de l'article 6, aquí parlam de la llengua, es
parla d'abordar l'aprenentatge, de conservar, transmetre la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears, i nosaltres el que
afegíem era també “la pràctica en la llunyania”, perquè
consideram importantíssim que totes aquestes persones o
familiars de Balears que es troben a la llunyania de qualque
manera puguin ajudar a aquesta possible pràctica de la llengua
catalana, creiem que és important que quedàs matisat a la llei. 

Per altre costat, també afegir un nou punt a l'apartat 1 de
l’article 16, on promocionàssim la relació, interacció i
intercanvi entre els diferents tipus de comunitats balears a
exterior. Era un punt de la llei de l’apartat, i permeti’m-ho, de
suport institucional. Se’ns va dir que estava molt relacionat
amb un altre punt i creiem que milloraria la redacció i, per tant,
es podria afegir a aquest altre punt, i la mantenim.

Per altre costat, també a l'article 8 afegiríem un nou apartat
on la revocació del reconeixement oficial comportaria la pèrdua
dels drets d'accés als serveis i a les prestacions i al
reintegrament dels beneficis econòmics que s'haguessin
obtingut, d'acord amb el que determinàs el reglament; seria en
aquells casos, en aquest article, que també ens parla de quan es
llevaria o es desautoritzaria el fet, la revocació del
reconeixement oficial d'aquestes comunitats a l’exterior. 

I ja per acabar, una nova addició, aquesta sí que era tal
volta més valenta, i ho diré així, és vera que, en mirar per
elaborar aquesta llei vàrem intentar mirar les lleis que hi havia
similars a la resta de comunitats, i vàrem pensar que poder fer
un congrés de comunitats balears a l'exterior, és a dir que es
pogués promoure de manera periòdica, per ventura cada parell
d'anys, aquesta trobada amb els objectius de difondre el
coneixement i el reconeixement de la presència balear arreu del
món, seria bo també per a les Balears. Per tant, d'aquí la nostra
darrera esmena.

Esperam poder tenir el suport dels diputats dels grups
parlamentaris.

I pel que fa a la resta de grups, el nostre vot serà similar als
vots que vàrem fer a ponència. Sí que hi havia una sèrie
d'articles que s'havien de modificar, que vàrem parlar entre tots,
i supòs que després la Sra. Cano en farà una explicació i, en
aquest cas, no tendrem cap inconvenient, perquè veiem bé
d’aprovar-los. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 658, 663, 667, 668, 671,
673, 674 i 676/23, i posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom i molt
bon dia i matiner als nostres balears a l’exterior: Uruguai, Xilè,
Argentina, el Carib, amb les tres illes que tenen representació,
Cuba, Dominicana i Puerto Rico, perquè hi ha, malgrat aquesta
diferència horària, no és malgrat, sinó el fet de la diferència
d'usos horari, hi ha ara mateix unes persones que ens segueixen
en streaming, en el canal obert del Parlament i són allà les sis
del matí, concretament, i pel que ens han confirmat a la ciutat
de Rosario, on tenim una casa balear. Per tant, una salutació
especial, perquè sé que és una llei important per a la
col·lectivitat balear a l'exterior, i, per tant, també per a aquest
Parlament de les Illes Balears. 

Perquè s’acompleixen 30 anys enguany, el mes de juliol, el
15 de juliol; se’n compliran, se’n complirien 31 de la Llei 3/92,
que reconeix les comunitats balears assentades fora del territori
de les Illes Balears i, per tant, el que se celebrarà dins el 2023
serà una nova llei de les comunitats a l'exterior i, per això, la
meva intervenció anirà centrada no tan sols a les esmenes, sinó
a l’oportunitat que tenim tots i totes en aquest parlament de
donar resposta a una demanda d'un col·lectiu que, des de l'any
aproximadament 2006 reivindica aquesta actualització d'una
llei.

I per això les esmenes del nostre grup parlamentari,
nosaltres vàrem presentar 19 esmenes, de les 68 presentades, i
vull fer referència a la importància per al nostre grup i la
satisfacció del diputat que els parla, que aquesta llei ha tengut
la participació dels grups parlamentaris i de nombroses i
importants iniciatives de la seva modificació. El nostre grup
parlamentari ha presentat aquestes 19, 11 s'han acceptades, i
avui defensaré 8 esmenes en nom del meu grup perquè surtin
endavant.

L'objectiu del nostre grup parlamentari, ja ho va recollir així
en el seu programa electoral al 2015, i l’ha mantingut al 2019,
i el va traslladar als objectius que els diferents consellers i
conselleres han plantejat aquí, és que el fet migratori, els
nostres balears i les nostres associacions fora del territori de la
comunitat autònoma, siguin a l'agenda política i l'agenda
institucional, no només a la política per competències del
Govern de les Illes Balears, sinó institucional, de l'àmbit social,
polític, de la nostra comunitat autònoma.

I, per tant, vostès veuran que de les esmenes que nosaltres
hem plantejat, la primera que queda viva és la 668 i va la
definició del projecte de llei. Nosaltres entenem que s'ha de
mantenir el concepte de comunitats balears radicades a
l'exterior, com a tal, perquè entenem que integra la diversitat i
la pluralitat de la nostra comunitat autònoma en la manifestació
social, política i cultural de les quatre illes, i així ho veuen els
balears a l'exterior, és el sentiment d'illencs, però també de
col·lectivitat balear, el tenen més arrelat que a la nostra
comunitat autònoma, i els parla una persona que els coneix, que
ha tengut l'honor i l'oportunitat de gestionar les polítiques
públiques en matèria de comunitats balears a l'exterior, però de
la mateixa manera que es fa palès el seu sentiment comunitari,
més ample, el sentiment de ciutadà espanyol i ciutadà de les
nostres illes. Per tant, nosaltres entenem que la denominació del
projecte de llei s'ha de mantenir així i no crear aquesta

diferenciació de balears o illencs, perquè crec que està
integrada i així ho veuen ells, com els he dit.

Llavors hi ha una esmena que per a nosaltres és cabdal i
entenem que ha de figurar en aquest sentit, és l'esmena 671, i
està contextualitzada, demana que es doni a conèixer al conjunt
de la ciutadania i la societat i les institucions de les Illes
Balears, la història de la  diàspora pròpia de la nostra comunitat
autònoma, mallorquina, menorquina, eivissenca i de
Formentera, i dels seus pobles, perquè cada un d'ells ha tengut
un motiu i un destí i, per tant, una història pròpia com a pobles
i com a municipis; els puc parlar de Pollença, els puc parlar de
Sóller, de Vila a Eivissa, de Maó, de Ciutadella, o de qualsevol
indret també de Formentera.

El fenomen migratori de cada una de les illes és un aspecte
que s’ha de conèixer a l'àmbit acadèmic, a l'àmbit social i a
l'àmbit cultural i no formar part únicament d’iniciatives o que
sigui anecdòtic per part d'alguns autors, investigadors o
escriptors i, per tant, crec que és important que formi part d'un
programa específic

Com deia el doctor Sebastià Serra, la migració des del
tercer terç del segle XVIII fins als anys 60 del segle passat, de
nombrosos habitants de les nostres illes cap a Algèria, França,
Amèrica Llatina i Carib, constitueix un dels fets importants de
la nostra història contemporània, pel volum de gent desplaçada
i per les conseqüències demogràfiques, socials, culturals i
econòmiques que va generar. Dins aquest llarg període de
temps es poden distingir a grans trets, i tal com ha assenyalat
aquest doctor, tres etapes cronològiques que obeeixen, sobretot,
a conjuntures econòmiques, polítiques, aspectes quantitatius i
a la legislació pròpia de la immigració dels països d'acollida.

Això són obres i publicacions que, afortunadament,
investigadors i alguns acadèmics ja han fet, però hi ha una
discontinuïtat i un desconeixement en la nostra societat de la
història migratòria de les nostres illes.

Presidenta, m'avisarà quan em falti un minut, perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Per tant, l'esmena 671 vol incorporar explícitament
aquest objecte, aquesta finalitat i aquest argument que jo els he
explicat.

L’esmena 676, i nosaltres entenem que va molt vinculada al
que es pretén a través de l'article 2, que és el reconeixement de
la balearitat, de les persones illenques, de la condició
residencial, política i de ciutadania, i els vincles socials i
afectius, per tant, el dret també a ser reconeguts, contemplats,
sobretot, i observats en situacions d'urgència, de necessitat,
amb vulnerabilitat que puguin tenir els nostres majors, però
també les persones en situació de dependència, la nostra gent
gran, la situació de cronicitat, la pobresa que tenim a molts
d'indrets dels nostres balears a l'exterior i, per tant, són uns
programes que ja han funcionat de caire social, és una
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reivindicació que les cases balears, que fan de mediadors
socioculturals, però també de mediadors sociosanitaris a través
del ministeri, però també a través de diferents conselleries.

És important tenir en compte aquesta necessitat de
facilitar-los els recursos d'urgència complementaris als que
tenen ja en els seus països d'origen, però que, evidentment, no
tenen un desenvolupament social i econòmic moltes vegades
per situacions de crisi crònica que no tenim aquí.

Les esmenes 667 i 674 van vinculades al que crec que hem
compartit totes les forces polítiques de les seves esmenes, però
que nosaltres volem anar més enllà, i és que la participació
activa dels joves no tan sols sigui als òrgans directius i al relleu
generacional, sinó que aquest protagonisme, aquest vincle, tant
aquí com allà, el tenguin des de la participació a convocatòries,
a esdeveniments culturals, socials, artístics i de creativitat i, per
tant, nosaltres, per això, els plantejàvem que hi pugui haver
també persones convocades a certàmens culturals, com, per
exemple, el programa cultural Art Jove -és un exemple- dins el
certàmens de balears a l'exterior, que ja s’ha convocat altres
vegades amb participació literària, poètica, de narrativa, tant en
català com en castellà, i de fotografia, amb un fet concret, que
era a través que els joves poguessin donar a conèixer la societat
de les Illes, la realitat com viu amb la migració i dels seus
padrins i repadrins, des d'allà.

El tema de la modalitat de cada una de les illes, en cap
moment, el nostre partit no qüestiona la necessitat que
l’ensenyament de la llengua cooficial a les Illes Balears -el
català- sigui en un estàndard, com ha de ser, des de
l'ensenyança acadèmica i la possible -fins i tot- titulació que es
pugui donar als que participen a cursos que es puguin fer a
diferents instituts i administracions, però per a ells és molt
important conèixer, conservar, utilitzar i promocionar les
modalitats pròpies de cada una de les illes i dels pobles de les
illes.

I finalment, els vull defensar les esmenes 673 i 663. Una de
les manifestacions reals de la participació activa, directa, i jo
crec que important i institucional, de les comunitats balears a
l'exterior, dels seus representants als òrgans directius a través
del Consell de comunitats, és la participació activa per un
esdeveniment -que per a nosaltres és molt important, de fet, el
celebrarem a partir de dia 28- i és el Dia de les Illes Balears. I,
per tant, per això demanam que el Consell de comunitats
balears a l'exterior -acab presidenta-, se celebri en la mesura
que pugui ser possible a seu, a territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i que es faci amb igualtat
d'oportunitats a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, de
forma alternativa, i per tant..., amb alternança, vull dir. 

I, per tant, per això nosaltres fem esmenes. Crec que és
important que ells tinguin l'oportunitat també d'interactuar
directament amb diferents institucions quan siguin aquí i, per
tant, és una oportunitat també que no s'hagin d'excusar moltes
vegades per un desplaçament, un viatge, una qüestió d'agenda,
el que suposa que molts de representants que estan reconeguts
al Consell de comunitats s'hagin de desplaçar a l’Argentina, a
Xile, a l’Uruguai, a Cuba, a Dominicana, o a Puerto Rico i, per
tant, es pugui fer allà, però també es pugui desenvolupar aquí.

Per tant, crec que l'oportunitat d'una llei ens dona per
reflectir-ho en el seu articulat.

Moltes gràcies. Els deman que donin suport a aquesta
iniciativa. I, en el segon torn de rèplica, ens posicionarem a les
iniciatives que han presentat la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gómez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 727, 728, 729 i de la 733 a la
744/23, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Durán, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bon dia, diputades i
diputats. Per començar explicaré les nostres esmenes que ens
queden vives després de la ponència i les transaccions que
acceptam i les transaccions que no acceptam, que ens ha
presentat el Partit Socialista, la Sra. Sílvia Cano, la portaveu i
coordinadora d'aquesta ponència.

A l'esmena 727/23, de modificació de l'exposició de motius,
jo vaig explicar que nosaltres havíem reflectit una de les
al·legacions que ens havien presentat des del Consell de
Formentera, i que, en parlar i posant-nos en comunicació amb
altres consells, doncs consideraven que era adient presentar
aquestes esmenes. Per tant, la 727/23, dins la ponència va ser
acceptada. He vist que està recollida en el text que tenim ja, per
tant, jo la retiraria, la 727/23, de fet, pensava que ja estava
incorporada i que estava retirada, aquesta en concret, eh?
Aquesta és l'única que nosaltres ara avui retiram, la 727/23.

Les esmenes 728/23, 729/23, 733/23, 737/23 i 740/23
també fan referència a les al·legacions que va presentar el
Consell de Formentera, i aquí em vaig posar en contacte amb
gent nostra de Formentera i amb representants nostres d'altres
consells, i el que em varen dir és de fer una modificació, si els
sembla bé, els propòs, a aquestes esmenes, repetesc, 728, 729,
733, 737 i 740, i després, d'institucions autonòmiques llevar el
que nosaltres havíem posat i entre cometes, perdó entre
cometes no, entre parèntesi “definides a l'exposició de motius”,
dic “definides a l'exposició de motius” perquè a l'exposició de
motius nosaltres vàrem definir quines posàvem com a
administracions autonòmiques i vàrem decidir entre tots que
altres administracions autonòmiques que sí es troben dins
l'Estatut d'Autonomia no hi figurin, per això és aquesta acotació
entre parèntesi “definides a l'exposició de motius”, d’acord?

Si fos acceptat, doncs nosaltres ho acceptaríem i ja
quedarien incorporades d'aquesta manera, no? Per tant,
retiraríem aquestes esmenes, si fos acceptada aquesta transacció
que ara propòs aquí in voce.

Als altres conceptes, a l'esmena 734/23, nosaltres el que
volíem era abordar l'aprenentatge, la conservació, la
transmissió i l'ús -l'ús-, El Pi havia fet una esmena “en la
pràctica”, nosaltres vàrem posar “l’ús” i nosaltres volíem
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“modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera”, tal i com recull l'Estatut. I, a més, afegíem
“mitjançant el desenvolupament de tallers i activitats
divulgatives en els territoris on estiguin assentats”. És un
sentiment que ens han traslladat diferents cases, diferents
comunitats a l'exterior, són elles que demanen aquest tipus de
tallers, són elles que demanen aquest tipus d’activitats
divulgatives i per això nosaltres vàrem considerar que era bo
posar-ho aquí.

A la 735/23, a l’article 7, el Partit Socialista ens ha
presentat una transacció que nosaltres acceptam, és a dir, ens
proposen que..., a l'article 7 nosaltres afegíem, després de
“transparència” posàvem “reconeixent la participació
d’associats i associades en la presa de decisions i en els òrgans
de representació de l'entitat”; el que ens proposa la transacció
és que ho llevem de l'article 7 i que s'afegeixi com a punt nou
a l'article 3, que seria el punt i): “reconèixer el paper dels
associats i associades a les comunitats a Balears...”. Ens sembla
perfecte, per tant, acceptam aquesta transacció i quedaria viu,
d'acord?

I ja no quedaria viva la nostra esmena, sinó que recollim
aquesta transacció feta. 

A l'esmena 736/23 nosaltres fem una addició a l'article 7,
que nosaltres consideram important, i vaig dir que estava
contemplada també a la llei gallega, que era: “no contemplar
als seus estatuts i altres normes de funcionament, precepte o
cap disposició que contradigui el que disposa la Constitució
Espanyola, l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears...”, etc.
Consideram que continua essent important..., -perdó, però jo

(Tall de veu a causa del micròfon)

Perdó, presidenta.

A l’article..., crec que estava ara a l'esmena 738/23, a
l’article 11 nosaltres vàrem recollir també un sentit del Consell
Insular de Formentera que nosaltres mantenim i que era per a
la reivindicació del llegat de la immigració balear a ultramar i
consideràvem necessària la intervenció també del respectiu o
respectius consells insulars, consultat amb d'altres consells
insulars ho consideren convenient. Per tant, continuam amb el
manteniment d'aquesta esmena, de la mateixa manera que amb
la 739/23.

A l’esmena 741/23 nosaltres modificàvem, com també han
fet altres companys d'altres partits polítics, a l'article 12,
posàvem “Presidència”, posàvem “Vicepresidència, secretari”
i afegíem nosaltres “un representant de la comissió permanent”.
Com que ja s’han acceptat altres esmenes, entenc que la
votaran en contra, però nosaltres la mantenim, d'acord?, la 741.

A la 742/23, nosaltres creàvem un article nou, que era una
comissió permanent de Balears a l’exterior. A nosaltres aquí
ens han presentat una esmena, ens han presentat si no vaig...,
però ens han presentat una transacció, és a l’esmena 742/23 ens
han presentat una transacció. I aquí sí que acceptam la
transacció, que figuri la comissió permanent i el desplegament
reglamentari com a un punt b), com a un punt nou, ho
acceptam, però seguim mantenint la nostra esmena viva, la

742/23. És a dir, entenem que la nostra esmena no s’acceptarà,
però sí que consideram important que s'afegeixi aquest punt b)
on es contempli..., perquè no es contemplava a la llei, que “la
comissió permanent es desenvoluparà quan sigui convenient via
reglamentària”. Per això, aquí sí que acceptam aquesta
transacció, però continuam mantenint la nostra esmena viva
742.

Ens han presentat una transacció..., nosaltres, com que
seguim defensant l'esmena 742, vàrem presentar l'esmena 743
i l'esmena 744, eren esmenes de supressió de l'article 13 i de
l'article 14. Aquí el Partit Socialista ens presenta una proposta
de transacció, proposta de transacció que nosaltres no acceptam
així com està plantejada, i no volem que es voti, que es prengui
en consideració per a la seva votació i m'explic.

Nosaltres, la fórmula que ha decidit o que ha traslladat el
Govern als partits que donen suport al Govern, aquesta fórmula
de llevar les comissions que es creaven, una comissió
parlamentària i després una comissió d'entitats locals, és un
òrgan de participació entre consell, el Consell de les Illes
Balears a l’Exterior i els grups parlamentaris a l'article 13, i
després l’òrgan de participació entre el Consell de les Illes
Balears a l’Exterior i les entitats locals. Nosaltres, aquesta
fórmula no consideram que sigui l’adient, sí que creiem que
s'hauria de fer de la mateixa manera que s’ha fet a la Llei de
cooperació, aprovada recentment, que és que dins el Consell de
Cooperació hi ha els grups parlamentaris, com a un òrgan
consultiu, hi ha els grups parlamentaris i també hi ha les entitats
locals. 

Per tant, si la proposta fos, que li he explicat abans a la Sra.
Sílvia Cano, que nosaltres tenim temps d'aquí al plenari per
negociar-ho, per tornar parlar amb la conselleria, perquè no
s'entén que fa poc haguem aprovat una llei de cooperació i la
fórmula sigui diferent, i ara creem dos òrgans diferents i ens
separin un òrgan consultiu, els parlaments, amb les entitats
locals, quan som a l’IBDona com a òrgan consultiu, els
parlamentaris amb les entitats locals i som al Consell de
Cooperació, com un òrgan consultiu amb les entitats locals. És
a dir, volem un òrgan de participació, idò que sigui un únic
òrgan de participació i que se’ns ajunti el Parlament i les
entitats locals, ho veuríem bé, acceptaríem la transacció i
llevaria o acceptaríem aquesta transacció que jo ara els propòs
per aquesta que em proposen. Però si no és així, consideram
que això desvirtua totalment el que nosaltres volíem. 

Per això mantenc viva també l'esmena 742, és a dir,
nosaltres mantenim vives les 742, 743 i 744.

I a la transacció que ens ha proposat a les 743 i 744 no
l’acceptam i no volem que es voti, perquè no l’acceptam, i
només entenem que es podria modificar el text posat, si
s'accepta una transacció que nosaltres no acceptam. Però sí que
ho torn dir, estam oberts a seguir negociant, perquè en el
plenari, enlloc de crear dos òrgans, doncs es creï un òrgan de
participació. De la mateixa manera, repetesc, que tenim a
l’IBDona i de la mateixa manera, repetesc, que tenim a la Llei
de cooperació. 
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Esper haver estat clara suficientment. I després, a la meva
segona intervenció, doncs ja diré el sentit del vot de la resta
d’esmenes de la resta de partits polítics, que segurament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... serà exactament igual que el de la ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. A continuació, i per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 752, 753, 756
i 757/23, no hi ha present cap membre.

Per defensar, per tant, les esmenes del Grup Parlamentari
Unidas Podemos i posicionar-se... -sí, perdoni-, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, per posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, una salutació a les
comunitats que ens segueixin, o que després puguin veure
aquesta comissió per streaming i també, en part, és vera que
encara no l'hem aprovada, però també enhorabona per aquesta
tasca feta, per actualitzar la llei que ja teníem anterior, encara
que s'hagi fet sobre un nou text. 

Nosaltres pensam que és molt positiu continuar donant
compliment a l'Estatut d'Autonomia, on diu que s'ha de tenir
una llei que reguli aquestes relacions amb les comunitats que es
troben fora de les Illes Balears. I, a més, també vull expressar
el motiu pel qual el nostre grup parlamentari no va fer esmenes
i és que, quan, després de llegir l'acta de la sessió del plenari
del Consell de comunitats balears assentades fora del territori
de la comunitat autònoma del 2022, en aquesta acta s'expressen
tota una sèrie de conclusions i també es procedeix a una
votació, on són favorables al text que el Govern els va
presentar, que recull les seves demandes. I, a més, en aquella
mateixa sessió plenària, el que demanen és que s'incorporin
dues qüestions a la llei: una és referent a la composició del
Consell de comunitats a l'exterior, que la composició sigui
preferentment paritària.

Però després hi ha una altra aportació que diuen que es creï
una comissió específica d’entitats locals de les Illes Balears
amb les cases balears. Que això és exactament el que es crea en
aquest article, que és cert que el Partit Popular ha presentat
unes esmenes, per tal de canviar, diguem, la fórmula, però és
que és una petició feta per les comunitats.

Com també en aquesta mateixa acta, es recull que
comparteixen que aquesta norma incorpori la creació de la
comissió parlamentària, amb presència de tots els grups
parlamentaris presents en el Parlament, com un reflex de la

pluralitat política que hi ha d’haver per presidir les relacions
amb la diàspora balear.

Que, a més, diuen que és una conclusió adoptada a un
anterior Consell de comunitats de Balears el exterior, així que
en realitat, el projecte de llei que presenta el Govern el que fa
és donar compliment a les demandes d'aquestes comunitats que
estan a exterior i que, en certa manera, nosaltres pensam que si
és una demanda és perquè durant tots aquests anys han vist una
manca de les dues comissions, d'aquests dos grups, o relacions
que no han tingut fins ara, o que les tenien a través d'unes altres
fórmules que no eren les que els anaven bé i que simplement
fan aquestes propostes. 

A més, això és el principal motiu pel qual el nostre grup no
ha presentat esmenes, i aquí també ens ajuda a posicionar-nos
envers les la resta de grups parlamentaris. És cert que després
vàrem veure unes esmenes més de correcció, de coherència,
com aquelles que vàrem aprovar durant tot el text, que, en lloc
de fer referència a les comunitats que estan assentades a
l'exterior d'Espanya, facin referència a l'exterior de les Illes
Balears, que és una qüestió que en alguns articles el Govern ja
ho havia previst, però que, per un motiu o un altre, no es va
incorporar i varen fer aquestes modificacions. 

Com també vàrem aprovar unes esmenes que fan referència
a la participació dels joves, que és una de les qüestions que
també es posa de manifest sobre aquesta acta del darrer plenari,
que esperen que tant a l'aprovació com en el posterior
desenvolupament reglamentari es generin processos de debat i
es facilitin instruments innovadors perquè els joves balears
residents a l'exterior s’acostin a les cases balears fora del
territori insular. Són qüestions que també vàrem incorporar a
les esmenes. 

Com també les referències a l'intercanvi de coneixements,
valors, cultura, experiència, la cooperació entre el Govern i les
cases balears, en qüestions d'igualtat, gènere, conciliació i
responsabilitat. També totes aquelles qüestions d'aprenentatge
de la cultura, la llengua i el coneixement de les tradicions i
d’altres de la nostra comunitat autònoma. Són qüestions que ja
s'havien incorporat, atenent les demandes d'aquestes
comunitats, i són qüestions que, en la mesura que ha estat
possible i que segueixen les seves peticions, s'han incorporat
també totes aquestes esmenes que vàrem aprovar en ponència. 

Avui nosaltres mantendrem majoritàriament el sentit del
vot. Ara la portaveu, la Sra. Cano, us explicarà aquestes
transaccions que s'han fet.

Jo sí que deman al Partit Popular que, atenent aquesta acta,
que es pública, que està adjunta, com annex, a l’expedient de
la llei, ens pugui donar l'oportunitat de poder aprovar les
transaccions, encara que vostè mantengui les esmenes vives,
per tal que sí que pensam que és certa aquella apreciació que es
va fer, de què no hi havia una referència a com estaria
estructurada, com funcionaria i que, per tant, ens agradaria
poder incorporar que “el funcionament i l'organització
d'aquestes comissions es determinaran reglamentàriament”. És
a dir, jo li faig aquesta petició, jo sé els motius que ha explicat.
Jo li dic quins són els motius, que les comunitats realment ho
demanaven i que estava aprovada a una acta i, per tant, li
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demanam a veure si avui ho poguéssim treure endavant, encara
que vostè mantengui les esmenes vives i que tal vegada, amb
unes converses, fins i tot implicant tothom, es pogués arribar a
un canvi o no, però que, en principi, aquesta és la petició que
fan les comunitats.

I res més. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sans. Per continuar amb els posicionaments,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per posicionar-se
respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Ferrà, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per tant, a continuació pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per posicionar-se respecte
de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Esta ley sustituye a una ley anterior, del
año 1992 e introduce algunas novedades que consideramos que
son absolutamente innecesarias. Una de ellas es que se
reconoce como personas vinculadas con las Islas Baleares a
todos aquellos que acrediten simplemente una trayectoria de
vinculación afectiva, emocional o de cualquier otra naturaleza.
Eso es algo tan amplio y vago, que hace que pierda todo el
sentido la presunta finalidad de esta ley. Eso de “personalidad
de origen”, también, que se han inventado y que han
introducido aquí, no significa nada jurídicamente, ni tiene
reconocido ningún atributo en el derecho común, que es donde
se regulan los atributos de la personalidad. 

Existe la personalidad jurídica, también la nacionalidad,
dentro de la nacionalidad está la nacionalidad de origen, pero
“personalidad de origen” eso es un concepto jurídico creado,
como digo, por esta ley, que no está suficientemente definido.
Y la ley habla de personas con “vínculos de origen”, o “lazos
de origen”, según como lo quieran traducir, “lligams” dice la
ley. Y luego crea esa categoría jurídica de “personalidad de
origen” que, como digo, no tiene sentido, porque no es
competencia de este Parlamento legislar sobre el derecho civil
común y sobre los atributos de la personalidad. 

Luego estaba el tema de la lengua, por supuesto, que,
bueno, donde el castellano ha desaparecido, como si aquí en
Baleares sólo se hablase en catalán, si hay una comunidad de
Baleares fuera, pues no hay que ayudarles a que no pierdan ese
conocimiento del español y del castellano, que es un patrimonio
común de todos los españoles, ¿verdad? 

Luego tenemos, ¡como no!, los chiringuitos nuevos que no
hay que perder la oportunidad de crear y que no queda claro si
son cargos que podrán ser retribuidos o no. En cualquier caso,

supone seguir agrandando la administración autonómica con
nuevos órganos y más volumen, que luego sostienen los
ciudadanos, no del exterior, sino del interior, los que estamos
aquí, con nuestros impuestos.

Y tampoco hay mención, por supuesto, a los símbolos
españoles, ni a la bandera, ni a nada de eso, solamente los
autonómicos.

Yo creo que con todo lo que he dicho, está suficientemente
claro cuál es nuestro posicionamiento, pero, en cualquier caso,
daremos nuestro posicionamiento definitivo en la sesión
plenaria, en la que se debata esta nueva ley.

Y en cuanto a las enmiendas que han presentado algunos
grupos, nuestro voto hoy será la abstención, sin perjuicio de
cual sea el voto definitivo en la sesión plenaria
correspondiente.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria donar el bon dia
a totes les persones que ens segueixen de les comunitats balears
a l'exterior d'Argentina i d'altres que ens segueixen per
streaming en aquest debat, que és important per a elles.

Aquesta reforma de la llei del 1992 és una actualització que
ve de les reivindicacions que han fet les comunitats a l’exterior,
després del seu bagatge i la seva experiència durant aquests
anys i també d'intentar donar resposta a algunes qüestions que
l'anterior llei no va cobrir i, per tant, aquesta és la seva llei,
això es va poder parlar, és a les seves resolucions, a les seves
conclusions. 

La presidenta i la consellera Mercedes Garrido varen anar
allà per tal de poder aprovar aquesta llei amb ells, i ara s'ha
enriquit gràcies a la participació dels grups parlamentaris. Per
tant, ens trobam davant d’una llei amb un elevat grau de
consens, que, després de 31 anys, podem donar resposta a les
noves necessitats i, sobretot, també a una qüestió important
com és la del relleu generacional, que és una qüestió que
aquestes mateixes cases han posat damunt la taula. 

Entrant a les esmenes, vull dir, en primer lloc, que les
propostes que fa la Sra. Durán de les seves esmenes 728, 729.
733, 737 i 740, que han quedat reflectides a l'exposició de
motius, però que vostès plantegen fer aquest afegitó, avui hi
votarem en contra, però li seguirem donant una volta. Nosaltres
pensam que és millor evitar el text enrevessat, però, bé, no ens
tanquem en banda, hi farem una volta.

Després, respecte d'algunes esmenes, la 663 de Ciudadanos
a l'article 12, nosaltres pensam que això ha d'anar a decret, que
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és massa concret per anar a una llei. Sí que és ver que la
periodicitat sí que es defineix, de quan ha de ser a la permanent
o al plenari, però trobam que això que sigui rotatiu ha de ser
desenvolupament reglamentari.

Després proposam una sèrie de propostes de transacció al
Partit Popular, a la seva esmena 742, que ja ha dit que sí que
acceptarien, nosaltres el que proposam és ficar aquesta
proposta a continuació del punt b) i és simplement especificar
que “es desenvoluparà el funcionament i periodicitat de la
comissió permanent, així com la seva representació al Consell
de les Illes Balears a l’Exterior i el seu corresponent
desplegament reglamentari”. En aquest cas ha dit que sí que
accepta la transacció, baldament pugui mantenir la seva esmena
viva.

Als articles 13 i 14 fem també dues propostes de transacció,
a les esmenes 743 i 744. Al debat de ponència vàrem veure que
aquest article no quedava clar, perquè parlava d’una comissió
parlamentària, i no sabíem molt bé..., és vera que a tots ens va
generar el dubte de si això era una comissió que havia d'estar
circumscrita al Parlament, o no havia d'estar al Parlament, és a
dir, generava qualque dubte.

Nosaltres parlant amb el Govern, hem presentat una
proposta de transacció al Partit Popular que tenia una esmena
de supressió del punt, perquè, efectivament, el que es planteja
és que hi hagi un òrgan de participació, d'interlocució, per una
banda entre els grups parlamentaris, que hi hagi un membre de
cada grup parlamentari, que pugui tenir una relació fluïda quan
es convoqui aquesta trobada amb el consell de comunitats, és
a dir, amb representants de les comunitats i amb el Govern, per
una banda, un òrgan d'interlocució directe entre les entitats, el
Govern i els grups parlamentaris; i, per una altra banda, i volem
aquí incidir a separar les dues comissions, ara el plantejament
és que el puguem anomenar “òrgan de participació”, per no fer
una confusió que és una comissió parlamentària, perquè
nosaltres tenim aquí en el nostre propi Reglament del
Parlament, reglamentat, com s'han de constituir les comissions
i tot això, i no volíem embullar.

I per això hem proposat aquesta nova redacció, perquè
entenem que és molt més clara, se circumscriu a l'àmbit que
això no és parlamentari, sinó que és una cosa que convoca el
Govern per donar aquesta possibilitat de participació, per una
banda, als diputats i, per una altra, i independent, a les entitats,
no a uns representants de les entitats, sinó diferents..., per
exemple, del Consell Rector de l’IBD hi va un representant de
la FELIB, aquí, bé, idò ja es determinarà reglamentàriament,
perquè això és una esmena que vàrem assumir de Ciudadanos,
que tot això s’hauria de reglamentar després, a posteriori.

La Sra. Durán ha manifestat que aquesta transacció no
l'accepta i que tampoc no accepta que es pugui votar; és a dir
que ells volen mantenir la literalitat de la seva esmena i no dóna
la possibilitat d'aquesta millora a la transacció. 

Jo deman a la Mesa i al lletrat a veure si és possible votar,
amb independència, aquesta transacció, perquè entenem que és
una millora tècnica, atès que l'altre dia a ponència aquest debat
es va suscitar i provoca confusió. 

Després, a l'article 16, nosaltres vàrem assumir una esmena
d’El Pi al punt 3 de l’article 16, però també a ponència va sortir
una recomanació del mateix lletrat, a veure si podíem fer-hi una
volta i tenir en compte la terminologia que surt a l'Estatut
d'Autonomia i utilitzar els termes una mica més formals. Per
això, jo plantejo aquí, a la comissió, una esmena in voce, i
esper que a tots els diputats els vagi bé i no tenguin oposició
per tal de corregir terminològicament aquest primer i segon
apartat perquè sigui més formal, allà on dèiem “Dia 1 de març
fer la festa de les Illes Balears”, dir “Diada de Illes Balears”,
que és el que contempla l'Estatut, i el mateix al punt 2, parlar de
les “diades de Mallorca, de Menorca”, del “8 d'agost, festes de
la Terra d'Eivissa” i “Diada de Formentera”.

Després, una altra transacció que el Partit Popular ha dit
que l'accepta, que és a a l'esmena 735 del Partit Popular, perquè
nosaltres consideràvem que no té sentit a l'article 7, on es
determinen les condicions objectives de l'obtenció del
reconeixement, amb una sèrie d'acreditació dels requisits, el
que has d’acreditar és la teva estructura i si funciones o no
democràticament, i si el que es vol fer és un reconeixement del
paper de les cases, de les comunitats balears fora del territori,
de la seva participació activa i presa de decisions, cosa que
nosaltres estam totalment d'acord i és la finalitat d'aquesta llei,
això doncs especificar-ho si de cas a l'article 3.

I per la meva part res més. Sí que demanaria si la Mesa pot
tenir en compte això que acab de plantejar i si hem de fer un
recés de cinc minuts per aclarir-ho, fer-lo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. A continuació, passam al torn de
rèpliques i contrarèpliques, pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula, per cinc minuts la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, jo pens que és important que el text
quedi el més bé possible i, per tant, és important també que, de
vegades, si no està clar a la ponència... -i això ho demostra- no
s'aprovi per debatre-ho després i poder fer les modificacions
pertinents. 

De totes maneres, respecte dels vots que vàrem fer a
ponència, jo només diré que trob bé que almanco a la 728,
almanco poguessin dir això de “definides a l'exposició de
motius”. I ho dic perquè moltes vegades miram la llei i és ver
que a l'exposició de motius, com que saps que t’explica una
miqueta el resum del que hi haurà, no te la llegeixes en
profunditat i podria ser una manera d'aclarir que si qualcú mira
l'article, idò si té dubtes vagi a l’exposició de motius a
revisar-ho. Per tant, com a mínim al primer, i si es posàs a la
resta a nosaltres ens aniria bé. 

Per tant, nosaltres, en aquest sentit, en aquests hi vàrem
votar en contra el dia de la ponència, però avui ens hi
abstindrem, per si de cas s'arriba a aquesta possible solució.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. A continuació pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Veig que no han fet cap transacció a les
esmenes que he defensat, per tant, esperarem que al plenari els
pugui convèncer, o almanco que vostès s’interessin pels
arguments. 

El que comentava de la vulnerabilitat, si escau, explicaré
directament als membres del Govern el motiu pel qual nosaltres
entenem que aquest article és important fixar-lo, ho he
comentat amb qualque diputat i diputada també, i no he tengut
ocasió de parlar-ho amb el director general, però el director
general coneix, com a gestor, perfectament aquest tema. Tal
volta d'aquí al plenari puguem parlar-ne.

L’esmena 663/23, per l’al·lusió que vostè hi ha fet, Sra.
Cano; és a dir, l'esmena 663, que afecta, és una esmena
d'addició d'un nou apartat a l'article 12, lletra e), i proposa que
“amb caràcter preferencial -preferencial és la paraula-, les
reunions de convocatòria, amb caràcter ordinari -només
ordinari-, del Consell de les Illes Balears a l’exterior se
celebraran presencialment i de forma alternant a l'illa de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i es propiciarà, en la
mesura de les possibilitats, que la data de reunió coincideixi
amb la celebració dels actes del Dia de les Illes Balears -o de
la diada-, per afavorir l'assistència presencial i participació
activa dels membres del Consell de les Illes. 

I això és la filosofia de les dues, una, aquesta participació
activa, implicació en la diada de tots, dels qui viuen fora, però
dels que viuen també a les Illes, amb aquesta interacció
institucional que comentava, però també que es faci de forma
presencial aquí. Per tant, això és el motiu. 

Vostè planteja que es faci a l'àmbit del decret, d'un decret
que desplegui, o un reglament que desplegui, més un decret que
un reglament, perquè regularà el desplegament de l'aprovació
del reglament i del Consell de comunitats, que ve poc
desenvolupat, lògicament, a la llei. Bé, no ens sembla
malament, el que passa és que vostè sap, tots sabem, que és una
voluntat del Govern de regular-ho o no; en canvi, si hi ha la llei
el que pugui desplegar o no es basarà en el que diu l’article 5.
Per això, nosaltres entenem que ha de ser a la llei.

Discreparé quant al concepte de participació dels diputats
i diputades al Consell de Comunitats com a plenari, com vostè
ha fet un símil del Consell de Cooperació, aquest diputat hi és,
i del Consell Rector de l’IBDona, que aquest diputat hi és. El
Consell de Cooperació formula i aprova el document de l'àmbit
estratègic de la cooperació per a la transformació social i el
règim de la llei que s'aprovarà passa pel Consell de Govern i
passa per la informació al Parlament. Aquesta potestat no la té
en cap lloc de la llei, per molt que hi entrem com a diputats. Per
tant, per això no hi veig el símil que hi siguin, que hi siguem els
diputats i diputades a l’òrgan del Consell, no té les
competències ni es vol que tengui les competències, ni les han
demanades tampoc ells. No tenen tampoc aquesta capacitat.

Entre altres coses... -perdonau, he perdut el fil del que
anava dir-, sí, el que vostè planteja, Sra. Durán, i el debat que
s'ha produït avui, que és un debat polític, no el deixarem al
plenari, almanco el nostre grup no, és un debat també polític,
fa que nosaltres passem, en contra del que li vàrem plantejar en
aquest consell permanent, a una abstenció, per estudiar un poc
més a fons el que vostès pretenen, que no ens sembla
malament, però és el que no han demanat ells, han demanat
altres òrgans de participació, ni tan sols de votació, sinó de
participació. Per això nosaltres als dos òrgans que es varen
proposar, no només perquè ho proposaren ells, sinó perquè
entenem que a ells els va fer interactuar, és una qüestió
d’interactuar amb grups i amb municipis, perquè tenen
agermanaments i tenen relacions habituals amb ells, tenguin
aquest espais. Aleshores, no té cap facultat ni de decidir ni
vinculant, però és un espai creat i ens va semblar bé a la llei.

També coincidesc amb els comentaris que des dels àmbits
jurídic i tècnics es va fer que, evidentment, tal volta puguin
tenir una ambigüitat o confondre la tasca del Parlament formal,
reglamentada, amb aquest espai. Per tant, a nosaltres ens ha
semblat bé. Crec que vostès haurien de parlar tots perquè,
malgrat vostès no acceptin la..., votin en contra dels articles 13
i 14, que ho entenc, i vostè ho va argumentar, Sra. Durán, tal
volta pugui permetre que reformulem aquest nom que tenen,
perquè és el que pertocaria, que nosaltres entenem que és així,
i pugui confondre com a consells. Això per una banda.

Llavors, una reflexió que ha fet VOX en un tema, jo, Sra.
Ribas, li aconsell que estudiïn, no dic feina, sinó que conegui
més en profunditat la realitat de les comunitats a l'exterior, hi
ha publicacions, però estic a la seva disposició per explicar-los
que, una, els signes de les Illes Balears són signes de l'Estat
espanyol i la bandera d'Espanya, que és aquí, la bandera de la
comunitat autònoma i la bandera de la Unió Europea, malgrat
no estigui reglamentada en protocols, si són senyeres, identitats
pròpies i que assumeixen per igualtat tant ells com el diputat
que li parla, i coincidiré amb vostè que sí. No es reflecteix a la
llei, el que sí es reflecteix és la responsabilitat del Govern, que
és el que reconeix l'Estatut, i el protocol que s’acompleixi a les
cases que s’acompleix. Li puc assegurar que el primer que
demanen les comunitats exteriors a les seves seus és que els
facilitem la bandera d'Espanya i la bandera de la comunitat
autònoma i a qualsevol casa que es vagi, qualsevol
esdeveniment que es faci allà la bandera que surt al carrer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, presidenta-, i la bandera de la comunitat autònoma
i la del seu país, juntament amb la del seu país. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez, vagi acabant.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Finalment vull felicitar pel debat que tenim a aquesta
comissió perquè enriquirà molt més el que arribarà al plenari. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gómez. A continuació, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo continuaré insistint en la
necessitat de modificar les esmenes 728, 729, 733, 737 i 740.
Especificar, jo he dit entre parèntesis, però m'és igual la
fórmula que decidim, el que està clar és que nosaltres en
ponència vàrem decidir definir quines eren les administracions
autonòmiques, vàrem ser nosaltres. De fet, vàrem tenir una
advertència del lletrat durant la ponència, que ens va dir:
“sabeu que deixau, intencionadament o no, o sou conscients
que deixau aquesta, aquesta i aquesta entitat, que també són
administracions autonòmiques fora?” I tots vàrem dir que sí.
Per tant, crec que és important ara definir, i si nosaltres, tots,
hem decidit per unanimitat definir-les a l'exposició de motius,
que a la resta de l'articulat no quedi obert, que no tenguem
“institucions autonòmiques”, sinó les que nosaltres hem definit
prèviament a l'exposició de motius. Si no,  queda totalment
obert.

I hem de tenir qualque tipus de vincle entre l'exposició de
motius on nosaltres hem definit les administracions
autonòmiques i la resta de l'articulat. Crec que això és prou bo
d'entendre, bé, almanco si trobau una altra fórmula, doncs, ja
me la direu.

Vull deixar palesa la intenció del Partit Popular, sempre,
des del primer moment, la intenció de millora del text de la llei,
vull dir, aquesta llei nosaltres no consideram que sigui una llei
amb una càrrega política important. És una llei, que estic
totalment d'acord amb la Sra. Esperança Sans que és una llei
que han demandat, i no d'ara, han demandat des de fa ja molts
d'anys les mateixes comunitats a l’exterior. I és una llei que
s’ha parlat molt.

I aquests òrgans de participació, ho dic perquè la Sra. Sans
diu que surt a les actes, en cap moment, entenc jo, si de cas
després ja m’ho faran arribar, i si hem de fer un recés el fem,
les comunitats a l'exterior no han demanat que el Parlament
estigui separat de les entitats locals.

Jo ho vaig dir, em sembla, en ponència, i ho tornaré dir ara
a un moment determinat. Mirin, normalment sempre a l’hora de
preparar aquestes lleis nosaltres tenim uns òrgans de consulta
dins els nostres partits polítics, dins el meu partit polític, i la
nostra font solen ser persones que han tengut responsabilitat en
aquestes àrees; en aquest cas, a l'hora de presentar aquestes
esmenes les vaig preparar amb una persona que és prou
coneguda i supòs que vostès coneixeran que és l’exdirectora
general Antònia Estarellas, i la Sra. Antònia Estarellas va ser la
primera persona que em va dir: “Marga, no creeu un òrgan

separat perquè el que sempre han demanat les cases ha estat un
òrgan de consulta on hi hagi el parlament i les entitats locals”.
Elles no han demanat que siguin dos òrgans separats, en cap
moment. 

De fet, després de la ponència, li vaig tornar a consultar
perquè, a més, vostès veuran que nosaltres vàrem presentar una
esmena per fer un òrgan, que era la comissió permanent, però
entenc que té més sentit, ja que la comissió permanent estava
creada, però no es veia de quina manera s’havia de
desenvolupar, per això hem acceptat la transacció que ens han
fet a la 742, però si no s'han de suprimir els articles 13 i 14,
almanco que aquest òrgan que cream  no siguin dos òrgans
separats, sinó que sigui un òrgan de participació, entre el
Consell de les Illes Balears a l’exterior, els grups parlamentaris
i les entitats locals.

Això és el que jo propòs, propòs que aquesta transacció que
vostès em fan aquí s'ajunti amb una sola. Si no és així, entenc
que no estam davant una qüestió tècnica, entenc que no estam
davant d'una proposta que es pugui acceptar o que jo pugui
acceptar votar-la separadament si nosaltres no acceptam la
transacció, i m'explic.

És que parlam de coses totalment diferents, si agafam
l'anunciat de l'article 13 així com ha sortit de la ponència, diu:
“Es crea la comissió específica dels grups parlamentaris -que
tampoc no deia que s'havia de crear del Parlament, era tot molt
obert-, grups parlamentaris que formen part del Parlament de
les Illes Balears, amb les comunitats balears o illenques fora del
territori com a símbol de la pluralitat que ha de presidir les
relacions polítiques en la diàspora balear”.

I després, la proposta que vostès ara ens diuen es: “es crea
en el si del Consell de les Illes Balears a l'Exterior, com a unitat
interna d’organització que es preveu a l’article 12.4.b) -que
acabam de modificar ara, que abans no hi era- d’aquesta llei,
l’òrgan de participació entre el Consell de les Illes Balears a
l'Exterior i dels grups parlamentaris que formen part del
Parlament de les Illes Balears...”, a més..., vull dir, parlam de
coses totalment diferents, de fons, que no tenen a veure, entenc
jo, amb una qüestió tècnica.

Que ho torn repetir, que estam oberts a seguir parlant, a
seguir negociant, tornarem fer nosaltres consultes amb les
comunitats a l’exterior, però entenem que, en tot cas, aquest
òrgan hauria d'englobar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... el Parlament i les entitats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Mixt no
assisteix, com he dit abans, cap membre del seu grup. Sí vull
fer constar que han presentat avui de matí un escrit, perquè
consti a l’acta, i han manifestat que hi ha hagut un problema de
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connectivitat aèria per poder venir, però que, en tot cas, s’ha
considerat per aquesta presidència, que no és causa justificada
per suspendre la comissió, ja que sí hi ha presents altres
membres d’aquesta comissió, que es podrien haver vist afectats
en el seu cas pel mateix problema, perquè són de la mateixa
illa.

En tot cas ho volia fer constar, amb deferència a l’escrit que
ha presentat aquest grup.

A continuació, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. Jo, molt breu, jo insistesc que
demanàvem la creació d'una comissió específica d'entitats
locals de les Illes Balears amb les Cases Balears, jo crec que és
la petició que fan i crec que és la petició que podríem mantenir.

Sí que és vera que pens que el text proposat a la transacció
millora l’existent, que seria positiu per a tothom que es pogués
introduir i acceptar i, si no és possible, per part del Partit
Popular, jo també deman a la Mesa a veure si és possible
aquesta incorporació. 

I ja per acabar, l'esmena in voce referent a la
institucionalització de festes, em sembla bé, és vera que
l'esmena parla de punt 1 i 2, no sé si també és convenient que
modifiquen el títol de l'article, que és el que acab de llegir,
institucionalització de festes. No sé si també es voldria
modificar per donar un poc més de coherència, o ens sembla bé
que quedi així. Simplement aquesta reflexió.

I res més. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat Sra. Sans? Ah, perdoni. Gràcies, Sra. Sans. A
continuació, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts, si en vol fer ús.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. President. Molt breument, simplement per un
tema formal, vostè ja ho ha comentat, era simplement per
explicar que els companys del Grup Mixt no poden ser aquí
perquè avui hi ha hagut una circumstància climatològica a
l'Aeroport de Palma, que ha impedit que els vols d'Eivissa i de
Menorca i d'altres llocs poguessin arribar a l'aeroport. És per
aquesta qüestió que no han pogut, hem de pensar que el Grup
Mixt està format per tres diputats que cap dels quals no resideix
a l'illa de Mallorca. I simplement és per això pel que no ha
pogut ser, tota la resta de grups tenim representants de
Mallorca, però ells evidentment no havien pernoctat i tenien
vols per venir avui de matí i no han pogut assistir. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ferrà. A continuació, pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Voy a aprovechar este turno de réplica
para hacer alguna precisión sobre lo que se ha dicho después de
mi primera intervención.

Evidentemente, estoy de acuerdo completamente con lo que
ha manifestado el representante de Ciudadanos, de que las
comunidades baleares en el exterior tienen muy presente
siempre cuál es su origen, no solamente balear, sino también
español, y también estoy de acuerdo, por supuesto, de que los
símbolos españoles, la bandera o el escudo, incluso la lengua
española, es también balear. Pero es precisamente por eso que
yo he denunciado aquí, que en este nuevo texto normativo no
aparece por ningún lado toda esta simbología.

Por tanto, si estamos hablando de que es una ley que
satisface las demandas de las comunidades baleares en el
exterior, tal vez tendríamos que haber sido un poquito más
respetuosos con su sentir, con su sentimiento español, además
de balear, para poder atender a este sentimiento e incluir
también estos símbolos.

Estamos hablando casi siempre, o pensamos siempre en
comunidades baleares en el exterior asentadas en países donde
se habla español, en muchas ocasiones, pero no siempre tiene
porque ser así, puede ser que haya comunidades baleares en el
exterior que estén en un país, donde la lengua propia de ahí no
es el castellano, no es el español, y, por tanto, no estaría de más
que esas personas pudieran mantener ese vínculo y que sus
hijos pudiesen tener algún tipo de ayuda o de reconocimiento
sobre cuál es su origen y que se pueda seguir fomentando que
tengan este vínculo cultural tan importante y tan valioso que
tenemos todos los españoles, como es la lengua común y como
son los símbolos comunes que son reconocidos en todo el
mundo.

Nada más, simplemente decir que nosotros somos un
partido político, una formación política que tenemos muy en
cuenta estos vínculos, estas relaciones de los españoles que
están fuera. Hemos manifestado en diferentes ocasiones nuestra
preocupación porque esas personas no pierdan ese vínculo de
hispanidad que tienen con nosotros y, en este caso, si hablamos
de Baleares, pues de Baleares, tanto de Mallorca, como de
Menorca, como de Eivissa, porque creemos que es algo que es
un sentimiento muy profundo, es un sentimiento que se
desarrolla cuando precisamente cuando uno tiene ese sentido de
patria al que nosotros hacemos referencia muchas veces, que
hace que las sociedades crezcan y se desarrollen de una forma
mucho más sana, en común, y que se creen estos lazos siempre
es algo positivo. 

Por tanto, no tenemos absolutamente nada, por supuesto en
contra de las comunidades Baleares en el exterior, todo lo
contrario, estamos muy orgullosos de que existan, si bien,
nuestra crítica es hacia el texto de esta ley, hacía cómo se ha
llegado a articular, y nosotros, a diferencia de lo que ha
expresado también algún otro representante, quizás, del Partido
Popular, sí creemos que tiene un sesgo partidista esta ley. Y,
por tanto, nosotros no estamos a favor de todo lo que contiene
esta ley.
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Por tanto, como decía al principio, me abstendré en las
enmiendas que se han presentado por otros grupos y también en
los artículos, sin perjuicio de cuál será nuestro posicionamiento
definitivo en la sesión plenaria en la que se debata este nuevo
texto legal.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. I finalment per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, molt breu, breument, perquè crec que han quedat clares
les raons i les propostes que s'han fet en el meu primer torn
d'intervencions. Jo demanaria un aclariment per part de la
Mesa, per veure si és possible poder incorporar aquesta millora
a la redacció del text. Nosaltres entenem que s'han de mantenir
de manera diferenciada, perquè són les reivindicacions que ens
han fet arribar i s'han aprovat per part de les cases balears a
l'exterior. Volem intentar mantenir al màxim les seves
propostes, però aquesta millora que nosaltres entenem que li
hem donat amb aquesta proposta de redacció que hem plantejat
al Partit Popular, per intentar corregir-lo.

I després, respecte del que ha comentat la Sra. Sans, a
l'article 16, jo mantendria el títol, la institucionalització de les
festes, i sí que passaria a fer les modificacions formals
estatutàries de les diades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Un cop acabat el debat, passarem a les
votacions, i abans, vist que hi ha moltes transaccions i, com que
corresponen a aquesta presidència dirigir l'ordre del debat i de
la sessió, els diré que intentarem fer una aplicació el màxima
objectiva possible de l'article 130.3 del Reglament.

Per part de la Sra. Cano, del Grup Parlamentari Socialista,
s’ha presentat una esmena terminològica, que ha estat
completada per la Sra. Sans, en relació amb l'article 16.1 i 2,
que fa referència a substituir en el títol la paraula “festa”, per
la paraula “diada”. Aquesta sí es considera una esmena
terminològica de les que es pot afegir, conforme amb la
redacció de l'article 130.3, que posa que s'admetran esmenes
que tenguin per finalitat esmenar errors, o incorreccions
tècniques, terminològiques, o gramaticals. 

Per la qual cosa, si els sembla bé, passarem en primer lloc
a votar aquesta esmena. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Article 16.1 i 16.2, en el títol diu “festa” i seria substituir-ho
per “diada”. “Institucionalització de festes”, quedaria
“institucionalització de diades”...

(Remor de veus)

..., “de diada”?...

(Remor de veus)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Lletrat, jo no sé si voleu intervenció d’això, perquè s'ha
d'acceptar.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena in voce o la millora in voce terminològica l’ha
formulada la Sra. Sans de Podemos, de modificar també al títol
“festes” per “diades”. Vol mantenir aquesta votació, Sra. Sans? 

(Remor de veus)

LA SRA. SANS I REGIS:

Que quedi el títol original, atesos els comentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Idò no tornarem obrir debat, passarem a votació
únicament la modificació, Sra. Durán, deixarem el títol talment
i passarem únicament a votar la modificació de la paraula
“festes” per “diada” dins el cos de l'article 16.1 i 16.2, si els
sembla bé a tots, d’acord.

Idò, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem a la votació de l'esmena del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE núm.
644/23.

Vots a favor?

(Remor de veus)

RGE núm. 644/23, que es refereix a l'article 6.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes RGE núm. 650/23, que es refereix a la nova
disposició addicional.

Vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

4 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 abstencions.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen que tornem a repetir la votació?

RGE núm. 650/23.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra. 

Abstencions? 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 640/23 i 647/23.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears RGE núm. 637/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 673/ 23.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, m'he equivocat en la votació, pensava
que era una altra esmena. El meu vot és favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que encara no hem llegit definitivament la votació, la
podem votar una altra vegada.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 673/23.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, 1 abstenció, perdó, 1 abstenció Són 11 en total... no,
no...

(Remor de veus)

8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 663/23.

Vots a favor? 

 



1656 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 87 / 22 de febrer de 2023 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 667/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos RGE núm. 658, 674 i 676/23.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 671/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
668/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 735/23. 

Vots a favor?

LA SRA. CANO I JUAN:

Aquí hi ha una transacció feta, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha una transacció formulada a la RGE núm. 735/23?
Està acceptada pel grup proposant?

(Remor de veus)

Idò passam a votar la RGE núm. 735/23, perdonau, amb la
transacció incorporada. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 736/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 738/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 734/23. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam a la votació d'un grup d'esmenes del
Grup Parlamentari Popular, la RGE núm. 739/23 i la 741/23,
es voten talment perquè no tenen transacció que hagin de
discutir.

Vots a favor?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, jo demanaré votació separada de la resta, no sé
si ho teniu contemplat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

. De la RGE núm. 742/23, l’única.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, de la...?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

RGE núm. 742/23.

LA SRA. PRESIDENTA:

Encara no hem parlat de la RGE núm. 742/23, Sr. Gómez.

Votam les RGE núm. 739 i la 741/23.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No sé si faria un bloc de tota la resta, per això ho demanava,
d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votam les RGE núm. 739 i la 741/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem la RGE núm. 742/23, que té una
transacció presentada i que el grup proposant de l’esmena
inicial l'ha acceptada. 

(Remor de veus)

D’acord. D’acord, per poder mantenir viva l’esmena, que és
el que s’accepta, votarem la transacció i votarem l'esmena, per
separat. 

Primer, passarem a votar la transacció de l'esmena RGE
núm. 742/23.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem l'esmena inicial RGE núm. 742/23.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 

LA SR. PRESIDENTA:

A continuació, l'esmena RGE núm. 743/23, té una
transacció formulada pel Grup Socialista, que no ha estat
acceptada ni considerada com d’aproximació per part del grup
proposant, per la qual cosa votarem l'esmena RGE núm. 743/23
inicialment presentada.

Vots a favor?
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Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena RGE núm. 744/23 també tenia una esmena
formulada com de transacció, per part del Grup Socialista, que
no ha estat acceptada pel grup proposant, per la qual cosa
votarem l'esmena inicial, la RGE núm 744/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam a un altre grup d'esmenes, les RGE
núm. 737, 740 i 727/23.

La RGE núm. 727/23 ha estat retirada pel grup proposant,
el Grup Parlamentari Popular.

A la 737/23 el grup proposant hi ha formulat una transacció
in voce per la qual cosa, ja que no està formulada per escrit,
com diu l'article 130.3 del Reglament, requereix unanimitat de
tots els grups passar-la a votar amb aquesta transacció darrera
formulada. Està tothom d'acord que es passi a votar aquesta
modificació de la RGE núm. 737/23, que ha formulat la Sra.
Durán?

LA SRA. CANO I JUAN:

Jo, Sra. Presidenta, ara mateix no sé ni quina esmena és, si
poden tornar a repetir-les, perquè...

LA SRA. PRESIDENTA: 

A les RGE núm. 737 i a la 740/23, que també serà després,
ha formulat la possibilitat de substituir “institucions
autonòmiques” per una expressió entre parèntesi que fa
referència a la definició de l'exposició de motius.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Era afegir “institucions autonòmiques” i afegir..., entre
parèntesi, era per modificar la meva esmena... Era una
autotransacció, que proposava. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpin un moment. En el debat, la Sra. Cano, ha dit que
no l'acceptava. El que passa és que jo deman és si, per
unanimitat, es pot passar a votació, que no vol dir que vostè
hagi de votar a favor o en contra, després pot votar el que
vulgui. Si volen, per unanimitat, que es passi a votació i, si no
volen per unanimitat, ja directament no es passa a votació. 

(Remor de veus)

Idò passam a votar l'esmena amb la transacció in voce
formulada pel grup proposant.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment, a l'esmena RGE núm. 740/23, s’ha formulat una
modificació o una transacció in voce de l'esmena formulada pel
grup proposant. Si accepten, per unanimitat, que es passi a
votació?

Idò passam a votar l'esmena RGE núm. 740/23, amb la
transacció in voce formulada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 729/23,
té la mateixa transacció formulada. Deman si, per unanimitat,
volen que es passi a votar la transacció in voce.

Vots a favor, idò, de la RGE núm. 729/23?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment, l'esmena RGE núm. 733/23 té una transacció in
voce formulada. Si volen que la passem a votar, per unanimitat?
Passam a votar, per tant.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

L'esmena RGE núm. 728/23 del Grup Parlamentari Popular
també té la mateixa transacció formulada in voce. Si per
unanimitat volen, la podem passar a votar. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari Mixt RGE
núm. 753/23.

Vots a favor? 

Vots en contra... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aturam un moment. Perdoni, Sr. Gómez, és que jo no tenc
cap escrit d’aquesta esmena.

(Remor de veus)

Gràcies per l’aclariment. Passam a votar la RGE núm.
753/23, idò.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 0 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt.
Votació conjunta, si ningú no demana votació separada.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, volem votació separada de la primera, la
RGE núm. 752/23.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a votar l'esmena RGE núm. 752/23 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votam conjuntament les esmenes RGE núm.
756 i 757/23, també del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada finalitzada la votació de les esmenes, votarem
els articles, denominacions i exposició de motius, als quals s'hi
mantenen esmenes.

Votació de l'article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte de llei.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 3 i 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Votació dels articles 13 i 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 7, 11, 12 i l'exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, farem votació dels articles, denominacions
i disposicions als quals no s'hi mantenen esmenes.

Votació de la denominació del capítol 4 i de la disposició
addicional única bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del capítol 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 4 i 5. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta, si ningú no demana votació separada, de
l'article 9, denominació del capítol 5, articles 15 i 16,
disposició addicional única, disposicions transitòries segona i
tercera, disposició derogatòria única, disposicions finals
primera i segona.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, votació de l'article 2 i de la denominació del
capítol 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

I votació de la denominació del capítol 3, de l'article 10 i de
la disposició transitòria primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei, RGE
núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori
balear.

Es recorda que, d'acord amb l'establert a l'article 133 del
Reglament de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió, no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantendran per al seu debat en el
Ple, llevat que el grup proposant manifesti la voluntat de no
mantenir-los, mitjançant un escrit adreçat a la Presidència de la
Cambra dins el termini de 24 hores següents a la data
d'acabament del dictamen

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Gràcies a tots.
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