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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió de
la comissió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera, del Grup Popular,
substitueix Assumpció Pons.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bon dia, Sra. Presidenta, Josep Castells substitueix Patrícia
Font.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Joan Mas.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Bon dia, Mercedes Garrido substitueix Helena Benlloch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar el debat de l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, els faré un parell d’aclariments sobre el seguiment
-perdó, sí, Sr. Costa?

EL SR. COSTA I COSTA:

Perdó, Sra. Presidenta, Antoni Costa substitueix Virginia
Marí´.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, així com els deia, abans de començar el
debat de l’únic punt de l’ordre del dia que avui tenim en
aquesta comissió, els faré alguns aclariments sobre el
seguiment de la sessió.

En primer lloc, saben o, si no, els inform que la intervenció
la poden fer des de l’escó o des de la tribuna, no fa falta
m’informin des d’on intervenen, ja veurem si intervenen des
d’allà o des d’aquí, cap problema, poden fer ús de la paraula en
el lloc que consideren més oportú per a vostès.

Demanaria que s’ajustassin les intervencions al temps que
tenen establert.

Després, pregaria silenci a les persones que no tenen l’ús de
la paraula.

I una altra cosa, en cas d’empatar una votació, la repetiríem
fins a tres vegades, i si continua havent-hi empat, passaria al
Ple.

I ja per finalitzar aquests incisos, vull dir que en acabar el
debat de les esmenes, abans de passar a les votacions, farem un
recés d’uns cinc o deu minuts, segons el que es decideixi des de
la Mesa.

Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8711/20,
relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Per tant, ara sí que passam al debat de l’únic punt de l’ordre
del dia, relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
8711/2020, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

En primer lloc, passam al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm. 10405/20 a la
10411/20, de la RGE núm. 10415/20 a la 10427/20, la RGE
núm. 10429/20, de les RGE núm. 10431/20 a la 10435/20 i de
la RGE núm. 10439/20 a la 10446/20, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros hemos tomado
varios compromisos de brevedad en este discurso, así que
intentaremos cumplirlos ciñiéndonos un poco a lo estrictamente
necesario, entendiendo, además, que la verdadera discusión
cuando utilizaremos luz y taquígrafos y merecerá la pena será
un ámbito más adecuado el Pleno, que será el mejor sitio para
la discusión política. Nosotros solo y en defensa de nuestras
enmiendas, en general, hemos de plantear que el espíritu de
trabajo con que fueron realizadas, con que las abordamos era
el de salvaguardar, primero, los dos principios que se supone
que perseguía este decreto, o sea los dos que le daban título, la
reactivación económica y la agilización administrativa, hay
muchas cosas en este decreto que no parecen referirse a ello, y
que, a pesar de la belleza de la exposición de motivos que se
reconoce que en Baleares es casi imposible iniciar una nueva
actividad o renovar las existentes, sin embargo luego, el
decreto, cuando se desarrollan artículos, no va precisamente de
eso, sino que parece un cajón de sastre que recoge un montón
de medidas necesitadas por el pacto de gobierno.

Así que nosotros, salvaguardando estos dos principios, el de
reactivación económica y la agilización administrativa, lo
hacemos, eso sí, hemos pretendido que se entiendan estas
enmiendas dentro de una línea garantista que para la ciudadanía
y para la población activa estoy forzándole en todo momento
el concepto de seguridad jurídica; en Baleares es muy difícil
sentirse tranquilo jurídicamente, uno se levanta por las mañanas
casi con la precisión de leer el BOIB y el BOE para ver
exactamente dónde está, porque no se encuentra en el mismo
marco que el día anterior.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008711
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010405
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010411
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010415
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010427
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010429
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010431
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010435
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010439
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010446
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Nosotros, como saben, hemos prevenido muchas veces del
uso de la emergencia como herramienta política. En este año de
legislatura se nos ha pedido considerar una emergencia
medioambiental, una emergencia energética, una emergencia
habitacional, incluso una emergencia lingüística. En general,
¿por qué la emergencia es un alzamiento en política? Porque se
utiliza para solicitar el silencio y la obediencia ciega y para
negar la participación.

Ahora, y no por imposición administrativa, sí que estamos
ante una auténtica emergencia, una emergencia que, además,
hemos convertido o hemos hecho devenir en económica, en
social y en política. Cuando un estado se enfrenta a este tipo de
emergencia tiene tres grandes líneas de trabajo, su
administración y su gobierno tienen tres grandes líneas de
trabajo: debe informar, y debe informar bien, no desinformar
con pequeños detalles y anécdotas que suceden; debe liderar,
debe liderar, además, a ciudadanos libres, mayores de edad, y,
en nuestra caso, probablemente, con la generación más
preparada y más capaz de entender peculiaridades científicas de
todas las generaciones que nos han precedido en este país; y
debe, además, ayudar, proteger especialmente a quién golpee
con más fuerza, tanto la propia pandemia como las medidas de
prevención que tomemos.

Visto este preámbulo, que ya les digo que explica un poco
cuáles son los objetos de nuestras enmiendas, tanto como
nuestro posicionamiento de las enmiendas de los otros grupos,
sobre las nuestras les comunicaremos inequívocamente que
desistiremos solo de una, la 10435, sobre transporte público;
que insistiremos, eso sí, mucho, en la 10422, que adecua los
plazos medioambientales a la regulación europea, lo que nos
parece necesario porque si no nos traerá confusión.
Participaremos en varias de las propuestas recibidas de otros
grupos y aceptaremos el sistema de votación conjunta, que nos
parece el más práctico y el más efectivo, y nosotros no vamos
a plantear ninguna modificación en cuanto a ello, porque
mantenemos, en todo caso, idénticos criterios que tuvimos en
las reuniones anteriores.

Y con esto, les agradezco su atención, señores. Buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, RGE núm.
10445/20, 10447/20 i 10448/20; de les RGE núm. 10450/20 a
la 10470/20; de la RGE núm. 10474/20 a la 10476/20; de la
RGE núm. 10478/20 a 10490/20 i de les esmenes RGE núm.
10492/20, 10493/20, 10495/20, 10497/20, 10498/20, 10500/20
i 10503/20, i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Bé, per afrontar el debat de les nostres
esmenes a un text que és complex nosaltres voldríem començar
i distingir el que en podem dir, ja sé que això no és molt exacte,
però del que en diríem pròpiament el text del decret llei, i totes
les disposicions finals les quals són modificacions legals
d’altres lleis, per distingir i per ordenar un poc el debat. I dins

aquest apartat pròpiament del decret llei, és a dir, el text
articulat, addicionals i transitòries, derogatòria, també voldríem
distingir les mesures pròpiament de reactivació econòmica de
les mesures administratives, funció pública, contractació, etc.
Per què? Perquè nosaltres ens volem central en les mesures de
reactivació econòmica.

Hi ha tres grans mesures de reactivació econòmica,
destacades per la premsa i que realment han estat la gran
justificació d’aquest decret llei, que són la declaració
responsable, la modernització turística i el canvi d’ús.

Per al Grup Parlamentari d’El Pi és francament decebedora
la tramitació parlamentària que s’ha produït d’aquest decret
llei, perquè, estant absolutament d’acord amb aquestes tres
idees i pensant que era necessari canviar la normativa en
relació amb aquestes tres mesures de reactivació econòmica,
pensam que els resultats no són tot el positius que haurien de
ser.

En relació amb la declaració responsable, ens hem trobat
amb una unanimitat de tots els grups parlamentaris en contra
d’aquesta figura, en lloc de tenir una actitud d’eixamplament,
de donar-li força, nosaltres tenim una esmena, per exemple, que
lleva el termini, que aquesta declaració responsable sigui
indefinida a la legislació balear, ens hem trobat que tota la resta
de grups parlamentaris han volgut restringir la declaració
responsable, per exemple en impedir que serveixi per a obres
d’ampliació, cosa que en el decret llei original sí que ho
permetia, per exemple; la qual cosa ens sembla molt mala
notícia i ens sembla un error de tots els grups parlamentaris, de
tots. Perquè pensam que amb la declaració responsable, per
flexibilitzar, agilitar els procediments, és un bon camí, és una
bona aposta, i la comunicació prèvia a obra menor així ho ha
demostrat. Per tant, no entenem aquesta actitud molt
condicionada per un col·legi oficial que no veu aquesta mesura,
quan pensam que, al final, la responsabilitat i el futur en el
segle XXI, en els controls administratius, no són les llicències
ni les autoritzacions, són les comunicacions prèvies i les
declaracions responsables, però hem trobat un frontó amb tota
la resta de grups.

En relació amb la modernització turística, les nostres
esmenes també han anat a intentar donar-li més força, més
flexibilitat, més capacitat, més penetració; consideram que la
modernització turística ha estat un gran èxit de la política
balear els darrers deu anys, hem pujat la categoria de
moltíssims establiments gràcies a aquesta política. I, en lloc de
sentir-nos satisfets i donar-li una empenta tornam a una
restricció, fins i tot en el tràmit parlamentari més restricció de
la que ja hi havia. I els grups, en aquest cas els grups de la
majoria, el que han fet és baixar del 15 al 10% i el que han fet
és condicionar aquesta mesura, que, ja dic, ha estat un èxit, un
èxit que va iniciar el segon pacte de progrés, jo no em cans de
dir-ho, perquè, com que ells renuncien a la pàtria potestat de la
mesura quan haurien d’estar contents i bravejar-ne, però bé, les
coses són com són.

I la tercera mesura, el canvi d’ús, nosaltres també volíem
una ampliació de la possibilitat del canvi d’ús. Més sentit té
així com evoluciona la crisi, perquè és evident que s’ha de fer
un esforç a les Illes Balears perquè aquells establiments

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010445
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010447
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010448
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010450
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010470
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010474
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010476
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obsolets i de baixa qualitat canviïn d’ús, deixin de ser turístics
i passin a una altra cosa, a habitatge de protecció pública, però
ho hem de fer d’una manera molt més àmplia i molt més fàcil,
perquè a la ponència, una de les portaveus socialistes em va dir
que això era..., bé, això era la repera, que tothom s’hi apuntaria
perquè hi havia unes capacitats de guanyar doblers, si això era
un negoci fantàstic i per això li havien de posar tants de
condicionants. I jo vaig fer una pregunta escrita i vaig dir, bé,
en aquest negoci fantàstic quanta gent s’hi deu haver apuntat
des que han aprovat el decret llei? La resposta del Govern:
zero; un negoci tan fantàstic que ningú no fa, eh! És prou
impressionant el tema.

Una darrera esmena, dues esmenes sobre el tema dels guies
turístics, nosaltres continuam defensant que la col·legiació sigui
obligatòria i defensam aquest col·lectiu davant l’atac per part
del Govern i davant l’emparament per part del Govern, ells
tenen una excusa legal, però, és clar, les excuses aquestes legals
de la normativa europea sí serveixen quan els interessa, quan
no els interessa, diguem, ja fan esforços interpretatius i
d’encaix per intentar suavitzar les normatives europees.

Vaig a l’apartat de les disposicions finals. Bé, les
disposicions finals em centraré només en algunes lleis, perquè
no tenim temps, perquè, com tots vostès saben, les disposicions
finals són molt extenses i donen per a molt. En relació amb la
Llei d’activitats tenim, bé, destacaré les esmenes que més ens
interessen, per a nosaltres un tema clau, fonamental, que
esperem que s’arregli: no podem exonerar de control
d’activitats sortides d’emergència, focs, seguretat de les
persones, no podem exonerar les grans infraestructures de
l’administració pública, això ens sembla una autèntica
barbaritat; els grans accidents que s’han produït a Espanya
quan hi ha hagut concentració de gent s’ha produït a
infraestructures públiques, tots ho sabem, a pavellons, a grans
espais públics, llogats, evidentment, s’han produït els grans
accidents amb mort de persones, i vostès, en lloc d’intentar
mantenir un control de com es fan aquestes activitats els
exoneres, a mi és que això em sembla... el més escandalós de
tot el decret llei és aquest tema, això és absolutament
escandalós, i d’una responsabilitat manifesta.

Vostès ho continuen defensant, això per a mi és
absolutament incomprensible, perquè això per a mi no forma
part ni del debat polític, és que és una cosa absolutament ja de
garantia de la seguretat de les persones, de garantia física de la
seguretat de les persones, no de garantia jurídica, de garantia
física.

Una altra esmena que tenim en relació amb la Llei
d’activitats és que a les activitats majors hi hagi tràmit
d’informació pública, normalment sempre des de 40 anys a la
normativa tant estatal com autonòmica sempre hi ha hagut
informació pública; aquesta informació pública jo entenc que
a les activitats innòcues, a les activitats més insignificants no hi
sigui, però si munten una central nuclear a Ciutadella jo crec
que val la pena que hi hagi un tràmit d’informació pública, no?
Si munten una activitat major molt important, ja sé que hi haurà
un tràmit d’informació pública per a l’avaluació ambiental,
però pròpiament en el procediment d’activitat crec que val la
pena que les activitats majors, les més grans, les que tenen més
impacte també tenguin aquest tràmit d’informació pública.

En relació amb la Llei d’urbanisme, tot i que en relació amb
les obres menors s’ha millorat un poc aquesta exoneració d’un
grup de la majoria, que algunes obres menors no tenguin
control administratiu, ni de llicència ni de comunicació prèvia,
la qual cosa ens sembla una barbaritat. I ja els hem advertit en
ponència que això ha generat moltíssimes dificultats als
ajuntaments, perquè, per exemple, en el règim de fora
d’ordenació ja em diran com s’ho faran els ajuntaments, perquè
resultarà que un senyor o un edifici fora d’ordenació es posarà
a fer obres i dirà: no, és que no és un acte subjecte, no he de fer
ni comunicació prèvia ni llicència. Vostès, amb aquesta mesura,
creen un problema de grans dimensions als ajuntaments i no ho
volen entendre, i a nosaltres no ens cap dins el cap perquè no
volen mantenir una figura com la de comunicació prèvia per a
aquestes obres, que no crea cap problema, que és anar a
l’ajuntament i fer un paperet, no han d’esperar res i poden fer
l’obra, però almanco hi ha un control, hi ha unes garanties
jurídiques que vostès no.. .  per a nosaltres,
incomprensiblement...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, li queda un minut.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, amb un minut no ens desfarem de
tot el que ens queda.

Bé, tenim una sèrie d’esmenes al règim de fora d’ordenació
el qual pensam que s’ha de millorar, per exemple, clarificar que
el tancament de les parcel·les no està afectat pel règim de
forma d’ordenació.

A les zones comuns d’un edifici on s’han fet unes
ampliacions que es puguin fer obres de reforma.

Volem simplificar l’autorització hidràulica.

Pas a la Llei de turisme, també aquí volem una igualació en
el règim jurídic sobre els llits supletoris per a les estades
turístiques en habitatges per als hotels i apartaments.

Volem millorar el règim jurídic de la reobertura
d’establiments, tenim una sèrie d’esmenes en aquest aspecte.

I sobretot les nostres esmenes van dirigides a simplificar els
requisits, també en la nostra opinió, absolutament excessius,
per a les estades turístiques en habitatges. Per tant, aquí tenim
una sèrie d’esmenes per eliminar alguns dels requisits que
encara són a la normativa.

I acab, tenim dues esmenes a la Llei d’avaluació ambiental
també per simplificar, agilitar l’administració perquè els
projectes d’urbanització de manco d’una hectàrea no hagin de
passar avaluació ambiental, ja els vaig dir a ponència que això
és talment com es troba a la Llei aragonesa, aprovada per
Podemos i pel Partit Socialista; jo encara tenc l’esperança que
siguin coherents i entenguin que això no té cap sentit, com ho
han entès els seus mateixos correligionaris aragonesos.
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I després tenim una esmena en relació amb els agroturismes
de menys de 30 places, que també entenem que són a un edifici
existent, no han de fer cap edifici nou, pensam que tampoc no
té sentit que hagi de superar tot el tràmit d’avaluació ambiental.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares RGE núm. 10505/20, les
esmenes des de la RGE núm. 10507/20 a la 10564/20, i les
esmenes RGE núm. 10635/20 i 10636/20, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades pels diferents grups té la
paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días. Bueno, nosotros..., voy a
aprovechar mi tiempo para intentar explicar las enmiendas lo
más brevemente posible, si bien es absolutamente imposible en
diez minutos poderme referir a todas ellas, pero en cualquier
caso trataré las más importantes.

Empezamos por el artículo 5. El artículo 5 establece el
régimen excepcional de declaración responsable para
determinadas obras que hasta ahora debían llevar otro camino.
Bien, pues estas 10 enmiendas que hemos presentado a este
artículo no pretenden más que dotar de un mínimo de seguridad
jurídica a los promotores de las obras o instalaciones que se
acojan a este régimen de declaración previa. No es sólo una
reivindicación del Grupo Parlamentario VOX, sino que es el
propio Colegio de Arquitectos quien lo solicita, y así se lo ha
hecho llegar a la totalidad de grupos de esta cámara, a fin de
que exista un mínimo de intervención previa por parte de la
administración pública, en este caso los ayuntamientos, para
que los promotores puedan tener la certeza de que las obras o
instalaciones que pretenden realizar no serán objeto a
posteriori de alguna eventual sanción o incluso de una orden de
demolición, dada la enorme casuística que atañe a la legislación
urbanística y que en numerosas ocasiones queda al arbitrio de
la interpretación del ayuntamiento de turno. Por tanto agilizar
está bien, está bien liberalizar, pero siempre con unas garantías
jurídicas. Cuando tenemos un ordenamiento jurídico
absolutamente..., bueno, pues contradictorio en muchos
aspectos y que crea inseguridad jurídica, este sistema lo que
hace es dejar al arbitrio de la interpretación de turno del
ayuntamiento a los promotores y puede ocasionarles unos
graves perjuicios económicos.

En el artículo 7 vemos los incentivos para la mejora de los
establecimientos turísticos. Aquí presentamos 3 enmiendas que
van en la misma línea que las presentadas en el artículo
anterior, pretenden dotar de mayor seguridad jurídica
introduciendo una referencia al artículo anterior, el artículo 5,
en el que se establecen excepciones a la realización de obras
mediante la declaración responsable a fin de que estas también
operen en el caso de establecimientos turísticos; de lo contrario
dejamos demasiado margen a la interpretación que puede hacer
cada ayuntamiento de la normativa introducida por este mismo
decreto ley. Además está introduciendo una excepción al
cumplimiento de la normativa urbanística por parte de los

establecimientos turísticos que nada tiene que ver con
incentivar la actividad económica, que es el objeto de este
decreto. Si pretendemos relajar la normativa urbanística,
entonces lo que debemos hacer es derogar determinadas
normas pero no exceptuarlas sólo para algunos y no para todos.
Por tanto, consideramos que esta no es la forma adecuada de
incentivar la realización de obras, genera más confusión, más
desigualdades y más inseguridad jurídica; de ahí que, en
consonancia con lo también exigido por el Colegio de
Arquitectos, solicitemos la eliminación de los apartados 13 y
16 de este artículo.

El artículo 12, que habla sobre personal inspector de la
comunidad de las Illes Balears, bueno, nosotros entendemos -
hemos presentado una enmienda- entendemos que un inspector
de la comunidad autónoma debe ser un funcionario
especializado en la materia que está inspeccionando. ¿Cómo es
posible que cualquier inspector de cualquier materia pueda
dedicarse a inspeccionar cualquier otra materia que le sea
encargada? Además, según reza este artículo, así como nos
llega redactado por el Gobierno autonómico, cualquier
inspector está facultado para inspeccionar y levantar actas
sobre cualquier materia que le sea encargada relacionada
principalmente con el cumplimiento de las normas derivadas de
la crisis sanitaria. ¿Qué normas son esas? El propio Decreto
Ley 8/2020 que nos ha traído a este debate hoy aquí es una
norma derivada de la crisis sanitaria, la aplicación de este
artículo 12 permite que el Gobierno autonómico encargue a un
inspector de cualquier consejería, por ejemplo de Educación,
inspeccionar si las obras realizadas al amparo de este decreto
ley se adecuan a derecho, por ejemplo.

Bien, pues tiene la decencia este artículo de incorporar una
prescripción in fine que dice: “... siempre que la función
inspectora no requiera una elevada especialización en relación
con las competencias materiales de la consejería de
adscripción”. ¿Y quién decide cuándo se requiere y cuándo no
esa elevada especialización? ¿Qué entendemos por elevada
especialización? Una vez más, dejamos al arbitrio del Gobierno
autonómico decidir sobre algo tan relevante como quién va a
ser el inspector que va a acudir a cada lugar y a cada materia.
¿Una inspección a medida para los amigos del Govern? ¿Podrá
el Govern decidir a qué inspector envía a cada caso? Pues,
gracias a este artículo aterrador, así será. De ahí que VOX
presente esta enmienda de supresión del artículo y que
esperamos que sea admitida; de lo contrario estaremos abriendo
la puerta a la arbitrariedad del Gobierno de la Sra. Armengol a
la hora de inspeccionar y sancionar a los ciudadanos de estas
islas.

En cuanto al artículo 13 bis que pretende introducir el
Grupo Popular, simplemente quiero aclarar que no podremos
votar a favor de esta enmienda, dado que pretenden declarar
enfermedad profesional a todo el personal público de la CAIB
infectado por COVID en su puesto de trabajo, si bien, como ya
sabrán, se trata de una competencia estatal, y, por tanto, es a
nivel estatal donde en cualquier caso debe plantearse esa
regulación y no en esta cámara autonómica. Nosotros creemos
que debemos ser muy respetuosos con el sistema competencial
y en ningún caso deben las comunidades autónomas usurpar las
competencias que la Constitución Española ha reservado al
Congreso de los Diputados y al Senado. Ustedes pueden
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solicitar a sus compañeros en el Congreso que sea allí donde se
lleve a cabo esta iniciativa, que es donde además podría
prosperar, y no aquí, dado que la regulación de esta materia
podría muy probablemente acabar siendo declarada
inconstitucional.

En cuanto al artículo 14, adquisición de equipos de
protección individual para evitar el contagio de la COVID,
bueno, pues a pesar de que en el trabajo de ponencia..., perdón,
el trabajo de ponencia ha suavizado bastante la temeridad de
este artículo, lo cierto es que sigue siendo asombroso que este
parlamento decida por ley que existe emergencia hasta el 31 de
diciembre, cuando es el órgano de contratación quien decide si
se dan los requisitos o no para llevar a cabo la tramitación de
emergencia, y cuando es el Estado quien debe legislar esta
materia. De hecho ya se contempla en el Real Decreto Ley
7/2020, dictado por el Gobierno estatal, que a todos los
contratos que hayan de celebrarse por el sector público para
hacer frente a la COVID-19 les será aplicable la tramitación de
emergencia. Por tanto, este artículo es redundante, además de
improcedente, porque no corresponde a este parlamento
autonómico establecer los requisitos para la tipología específica
de la contratación de emergencia, que está prevista en la Ley de
contratos del sector público, en su artículo 120, una ley de
ámbito estatal, dado que es el Estado quien tiene la
competencia de legislar en la legislación básica de esta materia
por mandato constitucional.

Pero es que además ustedes van más allá diciendo incluso
la fecha hasta la que consideran que existirá la emergencia, que
es el 31 de diciembre de 2021. Es curioso que en los artículos
que hacen referencia a facultades para los administrados, como
son los anteriores artículos, que afectan a facultades
urbanísticas, que el plazo sea hasta el 31 de diciembre de 2020,
en cambio cuando se trata de la administración, aquí ampliamos
hasta 2021. Por lo dicho, nosotros mantenemos nuestra
enmienda de supresión, dado que consideramos incompetente
a este parlamento para legislar sobre esta cuestión.

Luego viene el artículo 15. Aquí también tenemos una
enmienda, habla de fabricación de equipos de protección
individual por parte de empresas de Baleares. Bueno, pues
curiosamente la exposición de motivos del decreto ley pretende
justificarse invocando una sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea para luego, en el artículo 15, en este artículo,
saltarse los principios básicos que sustentan todo el derecho
comunitario, como es la igualdad de concurrencia de las
empresas licitadoras. Este artículo establece que el Gobierno
autonómico puede contratar a empresas de Baleares durante los
siguientes dos años a la aprobación del decreto ley, y el texto
que nos llega a esta comisión es idéntico al aprobado por el
Gobierno balear. Precisamente la sentencia que se cita en la
exposición de motivos de esta norma, que es la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de junio del 16,
en el asunto C410/14, puntualiza que los procedimientos de
adquisición de medicamentos deben concebirse y organizarse
de conformidad con las normas fundamentales del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea, uno de los más antiguos
que fundamentan todo el ordenamiento jurídico comunitario
desplegado con posterioridad, y que establece, en particular, los
principios de no discriminación e igualdad de trato entre

operadores económicos, así como la obligación de
transparencia derivada de ellos.

Por tanto este artículo no es más que una restricción
artificial de la competencia proscrita por el derecho
comunitario, y supone una vulneración del mismo que no puede
justificarse invocando medidas de impulso económico para las
empresas de la comunidad autónoma. Busquen otras fórmulas
o bien insten a España a abandonar la Unión Europea, si es que
no les gusta el ordenamiento jurídico europeo, pero mientras
sigamos en la Unión este parlamento no puede legislar en
contra de la normativa europea y, por tanto, este artículo debe
ser suprimido.

Por si fuera poco, se señala un plazo de 24 meses
posteriores a la vigencia del decreto ley, pero en ningún lugar
se establece cuando finaliza la vigencia, por tanto, es imposible
determinar durante cuánto tiempo estará en vigor este atropello
al ordenamiento jurídico comunitario en caso de que no sea
derogado antes o bien sea anulado por el Tribunal
Constitucional.

El artículo 16, adquisición de medicamentos con precio
fijado, presentamos también una enmienda. Este artículo ya es
el colmo del descaro; directamente se dice expresamente que se
dejan al margen de los procedimientos de contratación pública
las adquisiciones de medicamentos con precios de referencia o
cuyo precio de venta de laboratorio está ya fijado. La
argumentación en la exposición de motivos dice expresamente
-entrecomillado, ¿eh?-: “Con el fin de preservar la mejor
relación entre la eficiencia y la adecuada gestión sanitaria se
regula un sistema de provisión de medicamentos en el que no
se licita, por el hecho de ya existe un precio...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, li queda un minut.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... un precio determinado mediante un procedimiento
administrativo negociado entre la administración y el
laboratorio farmacéutico”. 

Por supuesto, se están saltando nuevamente la Ley estatal
de contratos del sector público sin que los ciudadanos podamos
saber qué criterios va a tener en cuenta el Gobierno balear para
elegir a un proveedor o a otro, esto es una inconstitucionalidad,
un sistema de contratación ad hoc creado expresamente para el
Servicio de Salud de Baleares y que contraviene la normativa
básica estatal y comunitaria en la materia. Por todo ello este
artículo debe ser eliminado.

En el artículo 17 estamos en más de lo mismo, los
medicamentos con protección de patente aquí en Baleares son
adquiridos al margen de la Ley de contratos del sector público,
porque le da la gana al Gobierno balear. Dice que adquirirá
directamente estos medicamentos y además a partir de ahora
esta adquisición tiene naturaleza privada, cuando resulta que la
naturaleza pública o privada de los contratos del sector público
es algo que debe decidir el Congreso de los Diputados y el
Senado de España, mediante una ley estatal que ya está
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determinada en la ley estatal que este tipo de contratos no tiene
naturaleza privada según la ley estatal y que encima la propia
ley estatal establece que eso es una regulación de carácter
básico y, por tanto, de competencia estatal, según mandato de
la Constitución Española que todos hemos jurado para tomar
posesión de nuestras actas de diputados y también los
miembros del Gobierno que ha aprobado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas ha d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... esta aberración de decreto ley.

Pues bien, por todo ello, por todo lo dicho presentamos esta
enmienda de supresión e intentaré continuar con mi explicación
en el segundo turno.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, de la RGE núm.
10565/20 a la 10569/20, de les esmenes 10565/20 a 10568/20,
des de la 10571/20 a la 10574/20, les esmenes RGE núm.
10576/20, 10577/20 i 10579/20, de les esmenes RGE núm.
10584/20 a la 10599/20, i l’esmena conjunta del Grup Mixt i
del Partit Popular RGE núm. 10600/20, per a la seva defensa
i per posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la
resta de grups té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, comunicaré
que he decidit retirar una sèrie d’esmenes, ja li he passat un
escrit al lletrat, fruit que, bé, la constatació que no tenen prou
suport i, per tant, per treure feina d’enmig o fruit d’acords amb
els grups del Govern. Concretament són la 10571/20,
10573/20, 10579/20, 10586/20 i 10590/20.

D’altra banda, no m’hi aturaré, simplement vull constatar
que hi ha tota una sèrie d’esmenes nostres que han estat
incorporades de forma literal o amb transaccions i agraeixo a
tots els grups que han fet possible aquests retocs, alguns dels
quals importants, tan importants que fins i tot causen el disgust
del Sr. Melià, la qual cosa doncs... en alguns aspectes per al
meu grup és un bon senyal.

I després simplement, és clar, evidentment no puc defensar
totes i cadascuna de les esmenes, a més a més hi ha molts
d’aspectes que crec que en els debats que va haver-hi de
validació del decret llei ja va quedar clara la posició del meu
grup i, per tant, precisament en els aspectes podríem dir més
polèmics no m’hi allargaré perquè el debat seria redundant.

Simplement vull defensar les esmenes de la 10593 a la
10598, que totes són modificacions de la Llei de carreteres.
Són modificacions de la Llei de carreteres, precisament per

agilitar i per facilitar la construcció de carrils bici en vies
interurbanes i per facilitar el soterrament de línies elèctriques
i altres infraestructures. És a dir, una manera de potenciar el
sector de la construcció cap a un model de desenvolupament
que és el que crec que és el desitjable.

Em sembla increïble que aquest tipus d’agilitació
administrativa no rebi suport i en canvi rebi suport un altre
tipus d’agilitació administrativa, que va totalment en contra del
model de desenvolupament que hauríem de seguir en aquestes
illes per no insistir en els errors del passat que ens han portat en
gran mesura a la situació actual.

Després hi ha una altra esmena, la 10600, que és conjunta
amb el Partit Popular. Aquesta esmena és conjunta amb el
Partit Popular, però es va oferir signar-la a tots els grups.
Record que Ciudadanos, per exemple, tot i que fora de termini
ens va dir que li donava suport. I és una esmena dirigida,
simplement, a facilitar que a dues institucions menorquines,
com són la Biblioteca Pública de Maó i el Museu de Menorca,
el personal dels quals és de la comunitat autònoma, es faciliti,
s’agiliti la contractació d’aquest personal perquè la meitat de la
plantilla està vacant, és a dir, donem un servei pèssim al ciutadà
perquè tenim uns sistemes burocràtics que no donen el resultat
oportú.

Aleshores nosaltres hem presentat aquesta esmena, com ja
deia, és conjunta amb el Partit Popular, però oberta a tots els
grups. 

La Sra. Garrido m’ha passat una proposta de transacció,
crec que és positiva, espero que el Partit Popular també la vegi
positiva. La meva proposta seria acceptar l’esmena... acceptar
la transacció per mantenir l’esmena, perquè crec que la
transacció, tot i que millora la situació respecte del que tenim
ara, no és òptima i, per tant, jo voldria mantenir l’esmena,
agraint tot i així evidentment a la Garrido aquesta proposta de
transacció que, com he dit, em sembla que la millora.

Simplement, la resta d’aspectes, aquests que he dit que eren
més polèmics i en els quals no m’allargaré, només repassar
molt ràpidament alguns dels aspectes més destacats, per
exemple, l’esmena 10566 que supedita aquesta política de
modernització d’ampliació dels hotels al fet que les obres
suposin un estalvi real d’energia i aigua. Em sembla que això
és... avui dia no pot haver-hi cap política d’incentiu de res a
l’àmbit de la construcció que no impliqui major eficiència
energètica i estalvi d’aigua, em sembla una cosa tan evident
que, tot i que ja dic que forma part d’aquest paquet de coses
que... que, bé, que el meu grup ja s’ha caracteritzat per
defensar-les, la volia també posar aquí damunt.

I també vull recordar simplement que la solució que
d’alguna manera s’ha imposat, en el bon sentit de la paraula,
perquè tenen la majoria els grups del Govern de l’ampliació del
10% modulable cap amunt i cap avall, evidentment vaig votar
a favor d’aquesta transacció perquè em semblava un avanç,
però continuo pensant que la proposta que els vaig fer al seu
dia a través de l’esmena RGE núm. 10572, que la llei
simplement marqués el llindar d’aquesta política i que fossin
els consells insulars, en el cas de Menorca, Eivissa i
Formentera, i el Govern, en el cas de Mallorca, és a dir, les
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autoritats competents en ordenació turística, les que, en funció
de la política turística de cadascuna de les Illes, poguessin
establir aquesta ampliació fins al 15%, però sense imposar-los
per defecte un valor del 10%.

Jo mantenc aquesta transacció, crec que és un punt
d’encontre que facilitaria que nosaltres donàssim suport al que
queda de decret llei, i valorar positivament que s’hagin pogut
incorporar alguns aspectes.

Simplement, també vull anunciar, Sra. Presidenta, que
presentaré dos vots particulars a dos aspectes en què crec que
el projecte ha quedat perjudicat pel tràmit de ponència. El
primer vot particular va dirigit a la disposició addicional setena
ter, que és tota aquesta disposició que s’ha afegit sobre
l’ordenació de l’espai portuari d’Alcúdia.

Crec que..., tot i que això podríem ubicar-ho dintre del
capítol del brindis al sol, diguem, però posar, manifestar a
través d’una llei que posem a disposició de l’Autoritat Portuària
de Balears uns terrenys que no li corresponen, em sembla que,
fins i tot, va en contra per exemple d’algunes..., hi ha fet
referència concretament a El Pi, no?, que sempre ha estat gran
defensor que els ports d’interès general deixen de ser-ho perquè
poguessin estar gestionats per la comunitat autònoma, i ara, en
canvi, estan a favor d’incorporar a l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears, de regalar-li una quantitat de terreny increïble,
no?

Crec que, a més a més, tal i com està el panorama de
l’Autoritat Portuària de Balears estaria bé ser prudent en
qualsevol d’aquests temes. Per tant, presentarem disposició
addicional... vot particular a aquesta disposició addicional
setena.

I també a la disposició final setzena, punt 1, apartat 4, on
precisament es va incorporar una esmena d’El Pi, que nosaltres
trobem incomprensible i que creiem que és negativa.
Concretament, és un tema menor, és aquesta disposició final
setzena, punt 1, punt 4, que modifica l’article 54 de la Llei de
canvi climàtic, establia que quan no fos possible ubicar en
coberta les instal·lacions d’autoconsum elèctric es podria... la
vocació alternativa sobre el terreny no computaria
urbanísticament pel que fa al paràmetre d’ocupació, cosa que
em sembla molt raonable perquè hi ha, en aquest cas, molts
d’ajuntaments que tenen pous i que necessiten o que poden
instal·lar... instal·lacions d’energies renovables per fer
funcionar aquests pous, però que en 200m2, que és el que... que
és la limitació que s’ha incorporat a través d’aquesta esmena,
200m2, frustra absolutament aquesta possibilitat amb la qual
cosa... 

La veritat és que a mi em... em desconcerta que El Pi
precisament presentés aquesta limitació quan precisament més
aviat es caracteritza per facilitar que es puguin fer coses
d’aquests tipus, no? I en aquest cas, doncs, estem frustrant que
ajuntaments que podrien instal·lar aquestes instal·lacions
d’energies renovables per fer funcionar els seus pous no ho
puguin fer perquè, és clar, evidentment instal·lacions de
200m2, doncs és una superfície molt petita.

Nosaltres presentarem aquest vot particular perquè
voldríem..., vàrem presentar una proposta de transacció en
ponència, malauradament no es va acceptar, en què insistíem
que es tractava d’autoconsum i per a abastiments públics, fins
i tot per restringir-ho al màxim, és a dir, restringir-ho quant a
l’ús, però no restringir-ho quant a la superfície. Per tant, doncs
bé, mantenim aquest..., presentarem també aquest vot
particular, per tant, els convid que reconsiderin el vot que varen
fer en ponència.

Per acabar, només indicar que nosaltres per cortesia amb la
resta dels grups de l’oposició, a moltes de les esmenes que han
presentat ens vàrem abstenir en ponència i la nostra intenció és
abstenir-nos també en comissió, però a ningú no se li escapa
que això pot motivar que hi hagi moltíssims empats i que, per
tant, haguem de votar tres vegades una mateixa esmena amb el
resultat idèntic que si hi votés en contra que és com anirà al ple.
Per tant, ja anuncio que en aquests casos votaré en contra de
l’esmena de l’oposició, no perquè hagi canviat el sentit del vot,
sinó per efecte pràctic per no repetir una votació i que al final
l’efecte sigui el mateix, i és que ens anem al ple. Al final
aquestes esmenes quedaran vives i en el ple recuperaria
l’abstenció inicial, bé en casos en els que evidentment hi hagi
molt de desacord, bé, amb aquesta cortesia clàssica entre els
grups de l’oposició sobre les esmenes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista defensa de l’esmena conjunta dels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos
RGE núm. 10792/20, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Mercedes Garrido, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tots crec que vàrem dir que
intentaríem ser molt breus i per ara crec que l’únic que ha
complit la seva paraula ha estat el Sr. Méndez. Jo intentaré
també complir-la.

Vull manifestar, en primer lloc, que crec que els aspectes
nuclears d’aquest projecte, del Decret 8, eren, com bé
plantejava el Sr. Melià, la declaració responsable, la
modernització dels establiments hoteleres i el canvi d’ús, a més
d’altres mesures d’agilitació administrativa o de lluita contra
els efectes de la COVID, però mantenim o podem compartir el
fet que aquests siguin els aspectes nuclears.

Crec que amb la declaració responsable, amb el tràmit que
vàrem fer a ponència, s’ha millorat la redacció inicial de la
declaració responsable modulant-la cap a una declaració
responsable que en aquest moment plantejam per a un termini
de fins a 31 de desembre del 2021, i que, jo ja ho vaig
manifestar d’aquesta manera en el moment que vaig defensar
la convalidació del decret llei, crec que si aconseguim veure
quines són aquestes bonances i en la seva aplicació actual
aconseguim fer veure a aquells grans opositors d’aquesta
mesura les seves bonances, és un instrument que pot haver
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arribar per quedar-se, però hi ha vegades que necessites fer
passes petites per acabar fent una passa grossa. I aquesta crec
que és una d’aquestes.

Quant a la modernització dels establiments hotelers no crec
que les modificacions que s’hagin plantejat hagin empitjorat,
simplement qui podia ampliar un 15% podrà continuar ampliant
un 15%, sempre que l’autonomia insular d’aquells consells que
tenen la competència en ordenació així ho prevegin, i en el cas
de Mallorca, ho prevegi el Govern de les Illes Balears.

En canvi, quant al canvi d’ús entenem que hi ha ocasions
que s’ha de menester i s’ha de poder fer, però ha de ser d’una
manera molt quirúrgica. Perquè ho tenguem tots clar, els
nostres hotels són les nostres fàbriques i crec que a ningú no se
li escapa que no podem tancar les nostres fàbriques.

Després, pel que fa a la legislació i a les sentències
europees, crec que val la pena fer una lectura conjunta del cos
normatiu europeu, més l’espanyol, més les sentències, i val la
pena sobretot llegir-les senceres, crec que és una cosa molt
important no llegir-les a mitges.

Per últim, i per defensar l’esmena que vàrem presentar i que
encara, no es va aprovar en ponència, que encara queda viva en
aquest grup, que demana la inclusió de dos nous articles al text
del projecte de llei, es planteja en un sentit concret i entenem
que tant aquest projecte de llei com altres anteriors han fet
petites dreceres quant a la tramitació administrativa per part de
les administracions públiques, però en aquest cas el que es
planteja és: si nosaltres el que diem, i d’una manera constant,
és que apostam pel transport sostenible, hem de poder fer un
transport públic sostenible; en aquest cas són els autobusos del
TIB, i el plantejament que es fa és que es puguin modular d’una
manera ràpida els planejaments municipals sempre i quan
estiguin..., siguin usos i es puguin modificar els usos, sempre i
quan estiguin dins la Llei de  mobilitat, siguin els usos
compresos a la Llei mobilitat, per tal de poder fer aquesta
instal·lació ràpida d’aquests usos de noves instal·lacions quant
al transport públic col·lectiu i sostenible. 

Per últim, els he repartit fa una estona, fem quatre propostes
de transacció a una sèrie d’esmenes, les tenen tots al seu abast.
Les explicaré d’una manera molt ràpida, proposam transacció
a les esmenes 10709 i 10, del Partit Popular, quant als articles
11 i 12, en el sentit que, quan s’hagin exhaurit les borses
vigents que en aquest moment a la proposta, a la proposició de
llei, parlava únicament del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears i del Servei de Renda Garantida, també per a la
Direcció General d’Emergències per tal que hi pugui haver un
cos o es pugui contractar personal per donar suport a les
policies locals -l’objectiu és aquest- per donar suport a les
policies locals que amb tota la gestió de la COVID s’han vist
moltes vegades sobrepassades en la ja sobrepassada feina que
tenen en el seu dia a dia. Així com també plantejar un
increment del termini, que era fins a dia 31 de desembre
d’enguany, i passar a 31 de maig de l’any que ve, perquè
malauradament veiem que el termini de 31 de desembre
d’enguany no serà suficient perquè estam enmig de la segona
onada d’aquesta pandèmia.

També proposam una transacció a l’esmena 10723, del
Partit Popular, quant a..., l’esmena del Partit Popular proposava
que amb la targeta sanitària es poguessin repartir mascaretes a
la població; nosaltres plantejam que el Govern faciliti aquestes
mascaretes, que siguin reutilitzables perquè les mascaretes d’un
sol ús al final també afecten molt el nostre medi ambient i crec
que hem de començar a tenir esment en aquest sentit, que siguin
reutilitzables i que es puguin facilitar als ciutadans a aquelles
zones on es fan les actuacions integrals per part del Govern de
les Illes, i que avui per exemple entrarà en vigor a Palma i a
Eivissa.

També proposam a Ciudadanos una transacció a l’esmena
10421, quant a la Llei de ports, per modificar dos articles, el 26
i el 27, en el sentit d’introduir una nova competència per a
Ports de les Illes Balears que no és més que el
desenvolupament dels compromisos que es varen assolir quan
es va aprovar el decret de posidònia, i és que fos Ports de les
Illes Balears que fes la instal·lació, l’execució, la gestió i el
manteniment i explotació dels camps de boies prevists en
aquesta normativa sobre posidònia oceànica. Per tant, que sigui
ports que gestioni les boies de posidònia i no la Conselleria de
Medi Ambient o altre organisme, sinó que sigui ports, que és
qui a aquests efectes ja té tot el personal i el material en aquest
sentit.

I quant a l’esmena 10600, el Sr. Castells fa una estona en
parlava, mantenim la mateixa proposta de transacció que vàrem
fer en ponència, esperant que d’aquí al plenari puguem, si és
necessari, arribar a un nou punt d’encontre perquè crec que al
final és el que cercam tots.

Per últim, pel que fa a les esmenes sobre l’exoneració de
llicències d’activitat d’edificis públics, que plantejava el Sr.
Melià, nosaltres mantindrem el vot en contra en aquest moment
de la seva esmena de supressió, però també, com n’hem parlat
fa una estona, d’aquí al plenari intentarem poder arribar a un
acord en aquest punt, perquè sí li puc reconèixer, i li he
reconegut en públic, li puc reconèixer perfectament en privat,
que crec per ventura ens hem passat una mica amb la
introducció d’aquesta exoneració completa als edificis, a tots
els edificis públics, i aquesta exoneració s’hauria de moderar i
s’hauria de modular una mica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. Ara per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca defensa l’esmena conjunta dels Grups
Parlamentari Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos
RGE núm. 10792/20 i de les esmenes conjuntes dels grups
parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca RGE núm.
10638/20 i 10639/20 i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. També intentaré ser breu.
Nosaltres és evident que mantenim les esmenes que ens queden
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vives, una que és amb el Partit Socialista i amb Unidas
Podemos, referent a millorar aquest embós que en aquest
moment sembla que es produeix en temes de transport públic
amb certs canvis d’usos, que el planejament impossibilita a
vegades donar solucions més àgils. Per tant, creiem que en
aquest cas hem de cercar solucions i crec que aquesta podria
ser una bona solució, almanco per ara, encara que potser més
endavant faria falta fer altres qüestions però, bé, ens sembla
positiu perquè creiem que és positiu que qualsevol mesura que
pugui facilitar el transport públic vagi endavant.

Després, evidentment, nosaltres seguim mantenint les dues
esmenes que tenim, em sembla que la 10638 i la 10639, amb
Unidas Podemos, referents al fet que a finals de l’any 2021
aquesta..., vull dir que els menors no comptin com a plaça
turística en els hotels, els menors entre 12 i 15 anys; a nosaltres
ens sembla que això ha de ser una mesura temporal, no una
mesura definitiva com en aquest moment planteja el decret llei.
Per tant, lamentam que no puguem arribar a una transacció;
creiem que de facto és un increment de places turístiques,
veient en aquest moment la crisi sanitària en la qual estam
posats. Crec que en aquest moment hem de conscients que
l’aposta de Balears ha de ser per un decreixement moderat i
sostenible i no per un increment de places ni per un creixement,
que sempre les nostres apostes tant a la Llei turística com en el
PIAT al consell insular han anat per aquest camí, i per tant
nosaltres defensam aquesta qüestió i la mantenim.

Després també estam d’acord i donam suport a les
transaccions que ha proposat la Sra. Garrido, en el sentit de les
dues esmenes, 709 i 710, del Partit Popular referents al
personal, que es puguin ampliar aquests borsins per a personal
d’emergències, borsins d’interins per a inspeccions, per poder
disposar de més personal en aquests moments i en aquestes
qüestions que ens trobam d’una alta incidència d’aquesta crisi
sanitària. També a aquesta transacció a la 10723 del Partit
Popular sobre mascaretes reutilitzables en zones..., amb
restriccions a zones integrals que s’hagin imposat; per tant
esperam que vagi bé, creiem que és una mesura positiva i que
val la pena tenir en compte.

Després..., bé, respectam i evidentment també donam suport
a aquesta transacció al Museu de Menorca, independentment
que els grups proposants mantenguin la seva..., perquè creiem
que és cert que no es poden mantenir espais culturals amb
deficiències de personal per una qüestió administrativa de no
tenir un borsí al qual poder acudir. Si al final hem de..., ja basta
que de vegades no tenim personal suficient per gestionar els
nostres espais culturals quan hi ha altres qüestions que són més
greus i que ens ho impedeixen, com poden ser econòmiques o
d’altres tipus, però evidentment qualsevol qüestió o instrument
que faciliti que havent-hi doblers, havent-hi la disponibilitat de
poder cobrir aquestes places es cobreixin, nosaltres hi estam
d’acord.

I bé, també donam suport a la transacció proposada a
Ciudadanos a la 10421 en el sentit que a la Llei de ports es
pugui tenir en compte que si és necessari, o si es vol, o si és
convenient que Ports gestioni directament el camp de boies per
a la gestió de la protecció..., pel decret de la protecció de la
posidònia oceànica ens sembla bé, perquè, bé, facilita tenir un
instrument més per a aquesta gestió, que de vegades ara és

complicada, a vegades s’ha d’externalitzar i a vegades és més
complicat, en aquest moment si tenim un instrument com pot
ser un dels instruments que té Ports, crec que dins el Govern
balear han de ser capaços precisament d’emprar totes les eines
que tenim al nostre abast per poder fer una bona gestió i una
bona protecció d’aquesta posidònia. Per tant, evidentment
nosaltres hi estam d’acord.

I bé, res més. Nosaltres a MÉS evidentment també no
compartim l’opinió del Sr. Melià en el sentit que aquestes
qüestions que s’han pogut introduir en aquesta tramitació
parlamentària, tant a la declaració responsable com en els
temes turístics, en el sentit que nosaltres precisament creiem
que s’han matisat alguns aspectes que nosaltres crèiem fins i tot
que, bé, que eren perjudicials per a una bona gestió, diguem, de
les llicències urbanístiques. Per tant estam d’acord amb com ha
sortit, per ara; amb aquests matisos estam satisfets.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos defensa les esmenes conjuntes dels grups
parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca RGE núm.
10638/20 i 10639/20, i l’esmena conjunta dels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos
RGE núm. 10792/20, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades per altres grups parlamentaris té la paraula
el Sr. Alejandro López, per un temps de deu minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Este proyecto de ley, como todos
sabemos, de lo que se trata es de intentar conseguir un impulso
a la economía y la simplificación administrativa. Además sí que
se ha comentado que hay otras cuestiones dentro del texto que
no tienen tanto que ver con esto pero, bueno, son problemas
que hay que solucionar y que se aprovecha, ya que estamos
aquí, para mejorar ese texto para incluirlas, que es lo que se ha
propuesto por varios grupos, y creemos que sí que consigue
mejorar el texto.

Al margen de eso hay que entender que cuando se impulsó
este proyecto de ley además estábamos en un contexto en el
que se supone que el rebrote podía venir a partir de octubre.
Hemos visto que ha venido en agosto, con lo cual, si cabe, esa
agilización, ese impulso no sólo a lo económico sino también
a la simplificación administrativa, tiene más cabida todavía.

En cuanto a nuestro grupo, que como no puede ser otra
forma, dio apoyo al proyecto de ley, bueno, al decreto ley que
salió, sí que hemos tenido la oportunidad de mejorarlo gracias
a esta tramitación del proyecto de ley, nosotros lo enfocamos,
y además lo apoyamos muy claramente, con dos cuestiones:
uno, el inmediato, que es el tema económico de cómo impulsas
la economía en un contexto tan complejo; evidentemente había
cuestiones complicadas, en el mismo pleno se me decía: “se te
ve algo incómodo”; bueno, hay cuestiones que tienen que ver
con el turismo o con la construcción, pero que hay que ser
pragmáticos y hay que aceptar que en estos momentos, pues
mira, toca aceptar que el inmediato es lo que te da los
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beneficios. Luego había otras cuestiones dentro del decreto que
son muy amplias, que tienen que ver con la diversificación del
modelo productivo; si analizamos bien el decreto, de hecho se
han hecho enmiendas en ese sentido pero se ha respetado
muchísimo la línea que se puso, serían energías renovables y
transición energética hacia energías renovables. En ese sentido,
creemos que sí que es una apuesta diversificar nuestro modelo
productivo en el medio plazo, pero como todos entendemos el
inmediato también había que tratarlo.

Como hemos tenido la oportunidad de intentar mejorar este
texto, este proyecto de ley creemos que sí que ha sido
mejorado; actualmente la verdad es que ya se ha comentado,
pero es que nuestro partido se siente bastante más cómodo,
nuestra formación, con cómo ha quedado. Entiendo que hay
grupos que a lo mejor no les puede hacer mucha gracia, pero
por ejemplo con el artículo 5, la declaración responsable, sí que
hemos sabido escuchar, sí que hemos sabido llegar a un
consenso, sí que creemos que es una herramienta que puede ser
útil, pero, como ha explicado la diputada del Partido Socialista
Mercedes Garrido cuando tú creas cualquier herramienta que
puede ser delicada y que a lo mejor puede tener cierto rechazo,
lo que hay que hacer es saber cómo aplicarla de forma
progresiva, y esto está muy claro; hemos conseguido más o
menos llegar a un término intermedio para que sí que se ponga
en marcha, sí que funcione, y creemos que, si demuestra su
utilidad en un futuro, como se ha comentado, puede seguir
funcionando, y puede que sea una buena herramienta para
siempre.

En cuanto al artículo 7, sí que me gustaría aclarar realmente
el enfoque que le hemos dado. Tenemos muy claro que era
necesario; lo que queríamos comentar, y además queríamos
dejarlo plasmado y así ha sido, así hemos conseguido esa
enmienda y así se ha acordado, que se trataba de aceptar una
cosa tan sencilla como la descentralización; actualmente, o sea,
cuando se aprobó este texto, y actualmente cuando se está
tocando este texto, ya existía el 10%. ¿Qué es lo que nosotros
hemos querido? Lo que subió al 15, cuando se aprobó aquí,
volver a ponerlo en el 10, que es como estaba, y que todos los
que tengan la competencia en materia turística, quiero decir
consejos insulares, y en el caso de Mallorca sería del Govern,
bueno, Turismo, la Conselleria de Turismo, que puedan decidir
qué es lo que se adapta mejor al territorio. ¿Por qué lo hacemos
así? Bueno, entendemos que hay partidos que quieren ser más
centralistas, nosotros queremos ser más descentralizadores, y
creemos que los que tienen la competencia en su materia deben
ser los que elijan, ¿por qué un 10 y no un 0 como ha propuesto
el grupo? Porque veníamos del 10, el 10 es el que estaba
vigente, y creemos que era la parte más justa, por así decirlo.
Así lo hemos defendido, así ha sido apoyado y no creemos que
perjudique lo más mínimo, porque aquellas administraciones
que crean que deben subirlo lo podrán subir, las que crean que
lo deben tener que bajar para adaptarse lo podrán bajar. Con lo
cual, creemos que sí que es una mejora.

También se ha intentado mejorar todo el traslado de
funcionariado entre departamentos, hemos visto además como
es necesario en estos momentos donde por desgracia el rebrote
ha venido antes de tiempo. En ese sentido, también hemos
intentado mejorarlo, que tuviese más garantías, pero que se
pudiese permitir.

Hemos conseguido también mejorarlo, entiendo que haya
grupos que no se sientan cómodos, pero sí que hemos
conseguido mejorarlo en materia de defensa del territorio. Sí,
es un decreto que tiene que agilizar, sí es un decreto que tiene
que dinamizar, pero tampoco tenemos que dejar de mirar la
parte del territorio porque una vez que no se avanza en ello es
difícil luego protegerlo. Creemos que sí se ha podido proteger
en algunos artículos. En este sentido nos sentimos bastante
satisfechos.

En cuanto a otra mejora que creemos que es la del cambio
de uso. El cambio de uso, claro, nosotros nos hemos hecho un
énfasis, por así decirlo, en que sí que se haga, pero con
garantías y sobre todo en lo que tenía que ver con viviendas de
protección oficial, no sólo que se priorice el tema de que sean
de alquiler frente a venta, más que nada porque es nuestro
modelo de vivienda, creemos que tiene que ser de alquiler más
que de venta, sino que sobre todo los ayuntamientos puedan
garantizar que ese cambio de uso sí que va a abastecer los
suministros necesarios, los servicios básicos para el supuesto
aumento de población que podría llegar a ocurrir.

Para nada creemos que eso perjudique, todo lo contrario, es
una mejora, es una mejora que además permite que sí que se
adapte dentro del municipio, conforme al propio municipio
cree, y, bueno, podemos entender que haya grupos que no se
sientan cómodos con que pongamos el acento en ese sentido,
pero ha salido adelante y la verdad es que para nosotros es una
mejora.

Igual que también hemos conseguido mejorar, incluso para
nuestra sorpresa, con el apoyo del Partido Popular, toda la
materia de inspección turística, hemos conseguido añadir algo
que creo que en ese sentido poquito a poco se va dando...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... se van dando pasos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Tenemos, ya per acabar sí que querría decir, tenemos tres
enmiendas pendientes, dos de ellas en esencia son la misma, se
refiere al cómputo de plazas de camas supletorias para menores
de 12 años. En el actual texto lo que se plantea es que sea para
menores de 15, se ha cambiado, era de 12, se pasó a 15, y
además no se puso una temporalidad. Claro que entendemos, y
somos pragmáticos, que hay que intentar dinamizarlo, con lo
cual aumentarlo ahora mismo a 15 lo vemos razonable, pero sí
que queríamos plasmarlo y así hemos presentado la enmienda,
junto a MÉS per Mallorca, que sea una temporalidad clara.
Nosotros hemos puesto diciembre de 2021, se podía negociar,
parece que no está siendo aceptado y que, bueno, que será 15
años si sigue así sin límite de tiempo. Nosotros sí que creemos
que era necesario que estuviese durante esta crisis, en esta
emergencia, que se pueda rehabilitar el sector, pero sobre todo
que luego volviese a la vigencia que ya había, que era de 12,
que creíamos que estaba bien argumentada. 
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La otra enmienda, ya lo ha explicado la portavoz de...,
bueno, la diputada del PSOE, es muy clara, tiene que ver con
las infraestructuras del transporte público, además lo que
intenta es facilitar todos los trámites para iniciar las obras
pertinentes en cuanto a esta materia y creemos que es positiva.

Sí que quiero anunciar que todas las transacciones que ya
se han anunciado, tanto al PP como a Ciudadanos com a MÉS
per Menorca, las aceptaremos sin ningún problema. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, faig relació de les següents esmenes, des
de la 10658/20 a la 10689/20, l’esmena RGE núm. 10693/20,
des de la 10659/20 a la 10727/20, des de la 10729/20 a la
10778/20 i l’esmena conjunta del Partit Popular i el Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, RGE núm. 10620/20.
Per a la seva defensa, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el dia 2 de juny quan
vàrem debatre la convalidació del decret llei, la primera cosa
que els vàrem dir des del Partit Popular era que aquest decret
llei era un decret que no s’havia pactat, que no tenia consens,
bé, idò avui he de dir-los que aquest projecte de llei acaba
exactament igual que aquell decret llei, sense consens. Almenys
sense consens amb el Partit Popular, evidentment que és el grup
parlamentari que jo represent. Dic això perquè el Sr. Castells,
que ara mateix justament no hi és present, quan es va aprovar
la tramitació com a projecte de llei, va dir: el Govern, els
partits polítics que conformen el Govern hauran de pactar a
l’esquerra o hauran de pactar a la dreta. Efectivament, tenia raó
el Sr. Castells, els partits de l’esquerra que conformen el
Govern han pactat amb l’esquerra i, en conseqüència, el que
inicialment ens sonava a una filosofia, a una música del decret
llei que tenia un cert sentit, ha acabat amb les polítiques
econòmiques de l’esquerra, que són unes polítiques
econòmiques incompatibles amb la reactivació econòmica. 

Vostès, quant a impuls de l’activitat econòmica, el que
concloem des del Partit Popular és que no en tenen, perdonau-
me l’expressió, ni idea. Vostès de política econòmica no saben
si pugen, si baixen, si impulsen o desimpulsen, no saben vostès
absolutament res de com s’ha d’impulsar l’activitat econòmica.

Crec que les propostes que es varen fer des del Partit
Popular i des d’alguns altres grups parlamentaris de la bancada
de la dreta doncs tenien sentit, anaven en una direcció, tenien
un rumb, i vostès, sincerament, no tenen cap rumb de política
econòmica. No saben vostès on van. Els posaré alguns
exemples, vostès titulen el projecte de llei com “impuls de
l’activitat econòmica i simplificació administrativa”. Les eines
claus per aconseguir aquests objectius, insuficients, però les
eines eren, ho han dit aquí, la declaració responsable, els
incentius a la modernització d’establiments turístics i els canvis
d’usos. 

Nosaltres ja a la convalidació del decret llei els vàrem dir,
ens pareixen insuficients. És cert, i ho ha dit el Sr. Melià i
nosaltres no tenim cap problema a dir-ho, la declaració
responsable és una eina que nosaltres compartim plenament, és
cert que hi havia alguns apartats que enteníem que no oferien
suficient seguretat jurídica i per això vàrem presentar unes
esmenes en aquest sentit, però la filosofia de la declaració
responsable el Partit Popular la comparteix en el cent per cent,
en el cent per cent. 

Els incentius a la modernització d’establiments turístics?
Totalment, totalment. Compartim la filosofia, fins i tot volíem
anar més lluny, volíem recuperar la disposició addicional
quarta de la llei originària. I els canvis d’usos també enteníem
que anaven en el bon sentit.

Molt bé, idò després del tràmit de ponència vostès han
deixat aquestes tres eines inservibles, inservibles, no serveixen
absolutament per a res. I això els ciutadans de les Illes Balears
ho han de saber, ho han de saber, perquè si vostès volien
impulsar l’activitat econòmica i volien fer servir aquestes tres
eines el resultat pràctic és que vostès han capat aquestes tres
eines per impulsar l’activitat econòmica. Per tant, amb el seu
projecte de llei no impulsaran res, impulsaven poc amb el
decret llei, impulsaran res després de la tramitació com a
projecte de llei.

Fins i tot vostès, quan parlen de simplificació
administrativa, perdonin l’expressió, però vostès enganyen els
ciutadans perquè vostès parlen de simplificació administrativa,
però a qui simplifiquen els tràmits és a la mateixa
administració, no als administrats. No, no, ho ha dit bé abans el
Sr. Melià, vostès simplificació administrativa i resulta que a qui
simplifiquen és a vostès, es lleven llicències de sobre, no volen
per a vostès mateixos el que sí volen per als administrats, per
als ciutadans. Els ciutadans es troben amb muntanyes de
papers, de tràmits, anys i anys esperant, i vostès volen que això
segueixi succeint. Això sí, l’administració no, eh?,
l’administració autonòmica, ei!, els de l’IBANAT res,
llicències d’obres? Per favor, faltaria més!, no fa falta cap
llicència d’obres. Llicències d’activitats? Home!, ho ha dit el
Sr. Melià, ei!, cap ni una!, l’administració ja acompleix. Per
favor, és insultant!

Si vostès no entenen que impulsar l’activitat econòmica és
facilitar i agilitar la tramitació per als administrats, per als
ciutadans i les empreses, vostès no impulsaran res, tenen una
filosofia contrària, ho ha dit la Sra. Campomar!, vostès volen
decréixer! No fa falta que ho vulguin, ja hi som, però amb un
decreixement brutal.

I vostès fan un projecte de llei que no servirà per a res, i
diuen: “bé, primer provem-lo, provem-lo i llavors ja més
endavant ja veurem si això funciona”. No hi som a temps, que
no ho veuen que no hi som a temps?, si ens trobam en una
desfeta econòmica!, i vostès continuen fent proves! No tenim
possibilitat de fer proves, necessitam impulsar l’activitat
econòmica ja!, i vostès, sincerament, ens fan un nyap.

Quines són les esmenes, a grans trets, que manté el Partit
Popular? Esmenes per intentar impulsar l’activitat econòmica,
sí, i per impulsar l’activitat econòmica el primer objectius és
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que vostès no l’aturin l’activitat econòmica i, per tant, el primer
que hem de fer és derogar el Decret Llei 9/2020. És clar, el
decret d’intervenció del territori l’hem de derogar, vam
presentar una esmena per derogar-lo; per suposat vostès varen
immediatament votar-hi en contra. Recuperar la legalització de
les instal·lacions de construcció, emmagatzematge i
manteniment d’embarcacions; el manteniment de la ubicació
física dels punts verds; la recuperació de projectes d’ecotaxa
que es facin estratègics via comissió d’impuls de turisme
sostenible. El tema, per exemple, el tema dels canvis d’ús fer-lo
més extensiu, no només a les zones turístiques madures sinó
també a la resta de zones. El tema de suprimir la moratòria del
lloguer turístic a Palma...

Jo, sincerament, vull dir, que algú ens vengui i tituli un
decret d’impuls de l’activitat econòmica i llavors aprovin una
moratòria de lloguer turístic a Palma és que és..., és la nit i el
dia, vostès només hi posen el títol i llavors fan el que els dóna
la gana, o sigui, no segueixen un criteri, no segueixen una línia,
però no la segueixen perquè no la tenen, la línia de política
econòmica. Vostès, repetesc, en un sentit van aquí, amb l’altre
van aquí, un altre aquí i l’altre aquí, i el resultat final és nul.

Amb el tema de..., els vàrem proposar, per exemple, per
exemple, escoltin, el mateix que fem amb establiments turístics
no ho podríem fer amb habitatges?, ampliar, amb l’objectiu que
deia el Sr. Castells, eficiència energètica, per exemple,
aconseguir objectius d’eficiència energètica a canvi, sí, per
exemple d’una legalització d’habitatges, per exemple. Bé, els
ho vam plantejar, els va semblar espantós, quina bogeria! Idò
ja està, perfecte. Els vàrem plantejar, per exemple, el tema dels
cinc anys d’antiguitat per poder llogar; un desastre. Els vàrem
plantejar el tema de poder llogar en sòl rústic protegit; bé!,
increïble, insuportable; en fi... Totes les mesures d’impuls de
l’activitat econòmica..., que els vull dir una cosa, ho vàrem dir
també a la convalidació: les reformes estructurals són l’essència
clau per a l’impuls de l’activitat econòmica, varen donar bons
resultats a la legislatura 11-15, vàrem crear molts de llocs de
feina, o es varen crear molts de llocs de feina gràcies a aquell
marc jurídic, un marc jurídic que nosaltres entenem, des del
Partit Popular, que s’ha de recuperar per tornar a impulsar
l’activitat econòmica.

I en aquest sentit anaven les esmenes del Partit Popular,
anaven en aquest sentit, no en cap altre. I els vull dir la veritat:
eren insuficients, les esmenes que vàrem presentar en aquest
projecte de llei o en aquest decret llei eren insuficients per
aconseguir l’objectiu; és un objectiu molt més ampli, perquè
vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, li queda un minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

... perquè vostès en sis anys, en sis anys de Govern, han tengut
molt de temps per burocratitzar l’administració, intervenir
l’activitat econòmica..., en fi, hi ha una feina important de
liberalització de sectors productius per poder tornar a l’impuls
de l’activitat econòmica.

Un altre bloc fonamental d’esmenes: abaixar els imposts. Si
no abaixam els imposts en aquestes illes, o almenys adquirim
un compromís que no s’apujaran, és molt difícil que puguem
impulsar l’activitat econòmica. Vàrem presentar una bateria
d’esmenes en aquest sentit; a vostès els varen parèixer
espantoses, insuportable que es baixàs ni un impost, ni un; ni
l’impost d’estades turístiques, ni el cànon de sanejament
d’aigües, ni transmissions patrimonials, ni res, absolutament res
no els va parèixer possible de tocar. Vostès prefereixen que les
empreses facin fallida abans d’abaixar-los els imposts; vostès
no entenen el concepte que si no hi ha activitat econòmica no
hi ha ingressos, no hi ha rendes, no es pot pagar, però com que
hi ha imposts que tenen un component fix els contribuents han
de pagar igual!, hi hagi o no hi hagi activitat econòmica, i
vostès el que provocaran és que tanquin, que tanquin.

I, finalment, vàrem presentar una esmena que nosaltres
sempre hem considerat que és molt important, és una esmena
per intentar oferir liquiditat al teixit productiu d’aquestes illes,
a les petites i a les mitjanes empreses, una liquiditat que és com
la sang per al cos humà. Si vostès no entenen que aquest estiu,
perdó, aquest hivern serà el pitjor hivern de la història des d’un
punt de vista econòmic és que vostès no han entès res. Si vostès
es pensen que amb 15 milions d’euros d’una línia d’autònoms
és suficient és que no han entès res. Si vostès creuen que amb
200 milions d’euros d’avals des d’ISBA està solucionat el
problema, és que no han entès res. Perdonin que els ho digui
així, però és que és així, com els ho he de dir. Es necessiten
700 milions d’euros com a mínim en forma d’avals, i per això
s’ha d’injectar a ISBA un mínim de 70 milions d’euros, si en
fan falta 100 que siguin 100, per injectar aquesta liquiditat als
sectors productius d’aquestes illes, a les PIME i als autònoms.
Necessitam 200 milions d’euros en forma d’ajudes directes als
autònoms i a les PIME. Mentre vostès no ho entenguin les
PIME i els autònoms d’aquestes illes seguiran tancant, seguiran
abaixant les persianes, i milers i milers de ciutadans d’aquestes
illes aniran a les cues de l’atur. I mentre succeeix això vostès
continuen tramitant projectes de llei que no serveixen
absolutament per a res.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Ara passarem al torn de rèpliques, i per
part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús
Méndez, per un temps de cinc minuts. Esperam un momentet
que netegin l’escó, si li sembla...

Ah, ho fa... 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Puedo hablar desde aquí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perfecte, molt bé. Sr. Méndez, té la paraula, idò.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bueno, primero les garantizo que no volveré a hacer caso
de los compromisos de moderación en el tiempo.
Comprenderán ustedes que me sienta ligeramente engañado. En
cualquier caso tampoco vamos a hacer demasiado uso del turno
de palabra; creo que, eso sí, nos ha venido muy bien esta
exposición a todos, nos ha marcado muy exactamente dónde
estamos y las perfectas incompatibilidades que tenemos. 

No abundaré en el sentido de lo que acaba de explicarnos
estupendamente el Sr. Costa de que determinadas visiones
políticas son incompatibles con el desarrollo económico y
entonces no pueden liderar perfectamente la activación y la
agilización administrativa porque mentalmente no están
capacitados para ello.

En cualquier caso, sí que creo que es de enhorabuena los
pequeños acuerdos y entendimientos a los que hemos llegado,
aunque creemos que lamentablemente este decreto, si bien es
verdad que va a permitir a la administración tener las manos
algo más libres con respecto a si misma y agilizar su propia
actuación, va a tener muy poca repercusión en la activación
económica, que lamentablemente vamos a necesitar
desesperadamente durante este invierno. Esperemos que haya
otras herramientas y otros acuerdos que nos puedan llevar a
ello porque esta casi va a ser una discusión, la de este decreto,
casi realmente estéril. Su único posible resultado es que la
administración tenga las manos más libres en determinadas
pequeñas cosas que pretendía.

Con esto, Sra. Presidenta, he terminado mi turno de réplica
y le doy las gracias por su atención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Disculpi, Sr. Méndez, accepta la
transacció que li ha proposat la Sra. Garrido?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de forma
inintel·ligible)

A l’article..., l’esmena 10421. Modificacions a dos articles
de la Llei 10/2005. 

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de forma
inintel·ligible)

Sí, aquesta és l’esmena..., sí, la seva esmena és la 10421.

(Remor de veus)

Esmena 10421 de Ciudadanos? Sí, correcte.

Molt bé, Sr. Méndez. Ara, per posicionar-se, per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquí hi ha un problema de
fons en el plantejament i és que nosaltres entenem que això és

un decret llei, en teoria, de reactivació econòmica i de
simplificació, i nosaltres pensàvem que la tramitació
parlamentària serviria per aprofundir en el sentit de les mesures
de reactivació i de simplificació, i el que ha passat és que la
tramitació parlamentària ha servit per al contrari, per frenar les
mesures de reactivació i per fer més difícil la simplificació, o
per no fer o per descaminar, fer passes enrere en el que havia
fet el decret, i aquest és el problema de fons. 

No és que jo no em senti còmode o no és que alguns no se
sentin còmodes, és que els sectors econòmics no se senten
còmodes. Senyor de Podemos, no és que a mi m’agradi o no
m’agradi el canvi d’ús, és que hi ha zero peticions. Per tant,
vostè pot haver fet la millor norma del món, però si ningú no
s’hi apunta no serveix per a res. Em pot parlar de garanties i del
que vostè vulgui, no serveix per a res perquè ningú no s’acull
a la seva norma, tan perfecta i tan magnífica. Tal vegada li
donaran un premi normatiu, però a la societat no li ha servit
absolutament per a res, i això és el problema!

Modernització turística, a veure, vostès introdueixen
requisits, però, és clar, els requisits són difícils, la música és
molt guapa, Sr. Castells, estalvi d’aigua i energia, d’acord, però
fer un SPA és estalvi d’aigua i energia? Jo tenc dubtes, tenc
dubtes que sigui estalvi d’aigua i d’energia, però és una millora
clara de la qualitat turística. Fer un menjador més gros és més
qualitat turística, més compliment de normes COVID, però és
estalvi d’aigua i energia? Home, jo tenc dubtes. Per tant, al
final el que vostès fan és impedir la modernització perquè
vostès, si no volen ni SPA ni menjadors més amplis ni uns
serveis comuns dels hotels millors, bé, estan en el seu dret, jo
no li dic que sigui il·legítim, però és que crec que parlam de
coses diferents, crec que parlam de coses diferents.

I a mi el PSOE em pot explicar el que vulgui, però la norma
que sortirà aprovada i publicada dirà un 10%. Després vostès
ho podran ampliar o no ho podran ampliar, però en relació amb
què deia el decret llei això és clarament una passa enrere, en la
nostra modesta opinió.

Em diu, canvi d’ús, volem una operació quirúrgica; tan
quirúrgica que no és operable, el problema és aquest, que no és
operable, i nosaltres volem una operació quirúrgica, però vostès
han fet una norma que han provocat que això no sigui operable.
Perquè aquí no es tracta de tancar les fàbriques, evidentment
que volem que les fàbriques funcionin, però no hi ha cap sector
econòmic en el món que no s’hagi de reinventar i modificar i
flexibilitzar i canviar, perquè els que queden cronificats acaben
morint-se. I el problema és que vostès els condemnen a la mort,
no ràpida, lenta, per agonia, però els condemnen a la mort, i
nosaltres el que volem és precisament que es puguin
modernitzar permanentment. Per això tenim una esmena que
diu que la normativa de modernització sigui indefinida, per
exemple, perquè volem que la modernització sigui continuada
sempre de la planta hotelera, perquè ja dic, vostès estan
empegueits del que han votat perquè tant MÉS per Menorca
com MÉS per Mallorca són els impulsors d’aquestes
normatives, però després... sembla que no els agrada, no estan
contents amb la seva mateixa normativa, i això per a mi és
frustrant. 
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Sr. Castells, el Port d’Alcúdia, home!, a nosaltres ens
agradaria que fos gestionat per la comunitat autònoma, ho hem
dit mil vegades, ara bé, això no vol dir que la gestió hagi de ser
nefasta mentre no sigui la comunitat autònoma, perquè entendrà
que nosaltres, home, ens agradaria que l’aeroport fos gestionat
per la comunitat autònoma, però ens agradaria que mentre no
sigui gestionat també funcioni adequadament. Per tant, el que
nosaltres volem és que el Port d’Alcúdia funcioni
adequadament i tant de bo sigui demà gestionat per la
comunitat autònoma.

Plaques solars. Bé, estic totalment..., jo ja ho vaig dir en el
debat de convalidació del decret llei, i el Sr. Costa té tota la
raó, el problema és que vostès volen un règim jurídic per a
l’administració i un règim jurídic diferent per als ciutadans, i
això per a mi va en contra de la igualtat i va en contra de tots
els principis bàsics de l’ordenament jurídic.

I nosaltres estam a favor que hi hagi una protecció del
territori, és clar que sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha d’anar acabant.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... això de que pugui..., -bé, perdó. Idò, nosaltres pensam que
hi ha d’haver un límit amb les plaques socials, vostès diuen 200
metres no, 400. Hi ha d’haver un límit, no pot ser que puguin
posar totes les plaques solars que vulguin de qualsevol manera,
això ens semblaria un atemptat.

I acab amb un argument que em sembla de parvulari, això
de Podemos em sembla, sincerament, d’escoleta, ens diu,
centralisme, que jo..., nosaltres..., bé, bé, a veure, anem per
parts. Vostès saben que hi ha una cosa que es diu separació de
poders, hi ha una cosa que es diu separació de poders, i una
cosa és el poder legislatiu i una altra cosa és el poder executiu.
El Parlament no forma part del poder executiu, per tant, el
Parlament no és el Govern, no és el Govern, el Govern és poder
executiu, els consells són poder executiu. El Parlament és de
tots i quan legisla no exerceix cap centralisme perquè exerceix
un altre poder. Això per començar, però és que, és clar, vostès,
que són els fermes defensors del Decret Llei 9 deu ser
centralisme al màxim perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha d’acabar, eh!

EL SR. MELIÀ I QUES:

... per què el Decret Llei 9 no diu: l’ocupació i l’edificabilitat
ja la definiran els consells, què triïn els consells! Per què no ho
diu? Vostès proposen uns mínims, és clar que sí, i estan en el
seu legítim dret, però em sembla absolutament una excusa de
mal pagador. 

Igual que em sembla una excusa de mal pagador això de
MÉS per Mallorca, diu, “no estam d’acord amb vostès”, però

no em diu per què. Per què no estan d’acord amb jo amb el
tema d’exonerar les obres menors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ha d’acabar que du un minut...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... de la comunicació prèvia, no m’ho diuen, simplement no hi
estan d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i mig més del que li pertoca. Gràcies. 

Ara, en torn de rèplica per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias. Bueno, yo creo que con las intervenciones que
hemos escuchado aquí ha quedado más que de manifiesto que
este decreto, esta nueva normativa que se va aprobar aquí es
una auténtica aberración, ya no solamente porque no consigue
el fin que se ha propuesto sino porque además tanto a nivel
formal también jurídicamente pues deja mucho que desear.

Yo continuo con nuestras enmiendas, que no he podido
terminar mi exposición en el primer turno porque es
absolutamente imposible en este espacio de tiempo poder
referirme a todas las barbaridades que contiene esta nueva
normativa, voy a intentar continuar explicando algunas. 

Bueno, si llegamos al artículo 18 habla de adquisición
hospitalaria de medicamentos genéricos, aquí también pedimos
que se elimine, es más de lo mismo con lo que venía diciendo
antes, se otorga naturaleza privada a un contrato que la ley
estatal no contempla como tal sin que el Gobierno autonómico
ni este parlamento tengan competencias para ello, y además
establece que se podrá hacer mediante dos modalidades por la
que se autofaculta este gobierno autonómico a adoptar el
sistema contemplado en la sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo, que está recogida en la exposición de motivos, o bien
a cambiar de criterio y elegir un candidato mediante un sistema
de invitación y ya nos enteraremos después por la página web
quién ha sido el agraciado.

Mucho me temo que si no quieren suprimir aquí estos
artículos sobre contratación pública por no querer contradecir
a sus jefes del Govern, pues, al final serán los tribunales
quienes lo acaben haciendo. Nosotros mantenemos nuestra
enmienda de supresión a todos estos artículos.

También hablan del pago de medicamentos. Se han
autootorgado un plazo más laxo para poder pagarlos. Bueno,
van en contra de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad,
que además es normativa básica estatal que dice unos plazos
que tiene que cumplir la administración y que ustedes no se
pueden saltar a la torera, que es lo que están haciendo. 
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La movilidad temporal del personal estatutario, los turnos
de trabajo. Bueno, esto ya es el que..., es que ni por decreto ley
ni por ley, ni se está impulsando la actividad económica ni se
está simplificando la administrativa, lo que se está haciendo es
vulnerar derechos consolidados del personal médico y sanitario
al margen de la negociación colectiva en un ejercicio
autoritario como nunca visto en el sector, precisamente en el
momento en que más valorados y mejor tratados deberían estar
estos profesionales de la salud pública. Si el Gobierno balear
requiere más personal médico sanitario lo que debe hacer es
contratar más y destinar el gasto público a lo importante y no
a patrocinarse a si mismos y a engordar a sus amigos a costa de
las condiciones laborales del personal estatutario. De ahí
sendas enmiendas de supresión de cada uno de estos artículos.

En el artículo 25, aprobación y contenido de bases
reguladoras y de las convocatorias, aquí presentamos una
enmienda, proponemos suprimir el apartado f), ya que permite
que no se justifiquen mediante facturas subvenciones de hasta
3.000 euros, tratándose de dinero público debe quedar
justificado hasta el último céntimo y más, tal y como se
encuentra nuestra comunidad autónoma financieramente en la
actualidad.

También en el artículo 34 incluimos una enmienda, habla el
artículo de supresión del ingreso a cuenta en el régimen de
estimación objetiva del impuesto sobre estancias turísticas en
las Islas Baleares, bueno, pues en la situación dramática en la
que se encuentra el sector turístico lo que debe hacer la
comunidad autónoma no es suprimir el ingreso a cuenta, sino
suspender la aplicación del impuesto y en ese sentido va
nuestra enmienda. En todo caso, y en previsión de que nuestra
enmienda no prospere ya adelantamos que votaremos a favor
de la enmienda del Grupo Popular, que establece una
bonificación del cien por cien del impuesto.

Bueno, en cuanto a la adición del nuevo capítulo 7, bueno,
pues ni siquiera con la caída del PIB en más del 40% tiene la
decencia este gobierno autonómico de reducir el gasto político.
Tenemos 11 conserjerías para poco más de 1.100.000
habitantes, las mismas conserjerías que tiene Andalucía con
cerca de 8.500.000. ¿Se dan cuenta de la aberración y del gasto
que supone para los ciudadanos de Baleares sustentar todo
esto?

Si de verdad quieren impulsar la economía deben destinar
recursos a ello y no a sustentar la administración con ciertos de
cargos a dedo y sueldos públicos improductivos. Por eso,
planteamos esta enmienda de edición de un nuevo capítulo para
establecer una reestructuración del Gobierno autonómico con
un máximo de 7 conserjerías, un máximo de 4 direcciones
generales por consejería y un máximo de 20 asesores y cargos
de libre designación, además de suprimir organismos
innecesarios como son la Oficina Anticorrupción, que no sirve
para nada, el Instituto Balear de la Mujer, que lejos de ayudar
a las mujeres que lo necesitan se ha convertido en un
chiringuito más de concesión de ayudas públicas y
subvenciones para las asociaciones amigas del consenso progre
y de vivir del cuento, amparándose en la desgracia de las
mujeres que requieren ayuda de verdad y a las que no les llega
porque se pierde en un largo camino de subvenciones, salarios
y contrataciones externas, improductivas e ineficaces.

También hay una disposición adicional segunda en este
decreto, se trata de una regulación que ya está bien definida en
el Decreto 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en
materia de vivienda, y que no aporta nada en esta nueva
redacción salvo crear inseguridad jurídica, por lo que
proponemos que se elimine.

En la disposición adicional quinta, sobre el IBANAT...,
bueno, aquí establecemos tres enmiendas. En primer lugar
pedimos la supresión de esta disposición, en caso de que no se
suprima totalmente presentamos sendas enmiendas para la
supresión de los apartados 3 y 4 dado que el Gobierno balear
se autofaculta aquí a saltarse la normativa urbanística en cuanto
a licencia de actividad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -muy bien-, y de la correspondiente licencia municipal de
obras cuando realicen actuaciones de mantenimiento y mejora.
Si no se aceptan ninguna de estas enmiendas mucho me temo
que esta facultad quedará blindada por ley de este parlamento,
dejando en manos del gobierno de turno que el IBANAT pueda
hacer lo que le venga en gana sin estar sometido a la normativa
urbanística de aplicación.

La redacción dada a la disposición tras los trabajos de la
ponencia sigue siendo insuficiente para garantizar el
cumplimento de la normativa urbanística por parte del
IBANAT.

Termino, muy brevemente, no quería dejar de referirme a
la disposición adicional sexta, suspensión de presentación de
declaraciones responsables de inicio de actividad turística,
bueno, es una peculiar forma de impulsar la actividad
económica: los hoteles vacíos y se cargan el alquiler vacacional
de Palma. Por supuesto consideramos de vital importancia
suprimir esta disposición adicional, de ahí nuestra enmienda de
supresión.

Finalmente, también hemos presentado una enmienda,
porque consideramos que..., bueno, pues la supresión del
Colegio Oficial de Guías Turísticos en este decreto se ha
cargado de un plumazo y sin consenso, por supuesto, sin
consenso del sector, este colegio, y consideramos también
aberrante que podamos llegar a esos extremos con la excusa de
intentar impulsar la actividad económica, que es todo lo
contrario de lo que está haciendo esta nueva normativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara per part del Grup Parlamentari
Mixt MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia tenir un gest cap al
Sr. Méndez i no fer ús d’aquest segon torn, però bé, com que
se m’han fet algunes referències crec que l’elegant és
respondre, no?

Sobre..., hi ha un aspecte amb el qual jo estic en bona part
d’acord amb el que han dit el Sr. Melià i el Sr. Costa, d’aquest
doble règim, i la prova és que vaig presentar una sèrie
d’esmenes per limitar aquesta mena d’amnistia de l’IBANAT,
i que s’han acceptat, no?, bé, idò escolti, aquí hi ha tots uns
instruments de gestió del sòl rústic..., només faltaria que
l’IBANAT no l’acompleixi perquè, és clar...

També li diré una cosa, Sr. Costa, jo vaig presentar això
perquè vaig pensar: “ostres, el dia que l’IBANAT estigui en
mans del PP llavors sí que em farà por!”, també li ho de dir,
que per això vaig presentar aquestes esmenes, és clar, vull dir
que... que cada palo, com diuen en castellà, que cada palo
aguante su vela, d’acord. 

Doncs, per això jo els vull dir: jo estic d’acord amb part de
la crítica que fan vostès i per això he presentat aquestes
esmenes; ara bé, Sr. Melià, hi ha una cosa que és diu interès
general, l’interès general. L’interès general no ho pot justificar
tot, no pot voler dir que l’administració evidentment queda
exonerada de, per exemple, el control d’altres administracions.
Nosaltres per exemple hi estam en contra i no ens agrada que
l’IBANAT no hagi de demanar llicència, però bé, com que hem
presentat una esmena se’ns ha acceptat, doncs, crèiem que hem
millorat el text. Però el vot particular que jo plantejo a un
article que queda redactat amb l’esmena que vostè ha fet...,
aquí afecta..., no és que afecti l’administració o els interessos
de l’administració vists com a una mena d’instruments que
beneficien els polítics, sinó l’administració com a garant dels
serveis generals, i aquí parlam dels abastiments d’aigua.

Aleshores, hi ha ajuntaments que tenen exhaurida
l’edificabilitat, que no poden posar plaques en coberta i que, en
ares i en benefici de l’interès general que puguin fer els pous
amb energies renovables, els convindria poder posar plaques
solars i ja evidentment amb 200 metres no anam enlloc, 200
metres és una superfície, bé, que no dóna resposta a aquestes
necessitats.

Per tant, jo els convidaria, i vostès que són dues persones
rigoroses, estic d’acord amb part de la crítica que fan, però que
no la portem a l’extrem de la demagògia. L’administració té
com a missió servir els interessos generals i quan ho fa és lògic
que pugui tenir unes facilitats perquè el beneficiari últim és
evidentment el ciutadà. I aquest exemple que els pos de
l’autoconsum per a instal·lacions d’abastiment d’aigua n’és un
exemple clar.

D’altra banda, en una altre capítol, el Sr. Melià també ha dit
que nosaltres havíem estat impulsors de la política de
modernització dels hotels, etc., i suposo que es refereix a
l’última reforma que es va fer, i això és veritat i jo he tingut
moltes vegades ocasió de defensar-ho; és a dir, nosaltres vàrem
estar d’acord que es prorrogués la política de modernització
que ja venia del decret Barceló, que es deia, en referència a la

consellera Barceló, perquè quan vàrem fer la darrera pròrroga
sortíem d’una crisi, molts d’hotelers no havien pogut fer la
modernització perquè sortíem d’una crisi, aleshores ens va
semblar que era lògic prorrogar-la perquè es pogués..., tot i que
és una política que a nosaltres no ens agrada o no ens agrada
com a..., és a dir, com a norma permanent en el temps. És a dir,
podem entendre un incentiu entès com a un incentiu que
evidentment té una durada temporal perquè si no deixa de ser
un incentiu. Llavors, nosaltres en aquell moment vàrem creure
que havíem de donar-hi suport per aquest motiu que li dic jo,
perquè crèiem que..., de fet, gairebé li diré que ens varen
convèncer vostès, que molts d’hotelers no havien pogut fer la
modernització durant la crisi.

Ara no estem en aquesta situació, ara no estem en aquesta
situació, i quan vostè em parla dels SPA i de les ampliacions
dels menjadors, doncs jo li seré molt clar i directe: hi ha hotels
a Menorca que només per  connectar-se a una depuradora
perquè els subministri aigua depurada o per utilitzar els pluvials
han disminuït el consum d’aigua potable en un 50%, i parl d’un
dels hotels més grans de Menorca, concretament al municipi de
Sant Lluís, dels hotels més grans de Menorca amb milers de
places, doncs aquest hotel, en fer aquesta obra ha reduït el
consum d’aigua potable un 50%. És a dir, hi ha intervencions
molt bàsiques conceptualment, evidentment amb el seu cost
econòmic, que reporten una immensa reducció del consum
d’aigua o del consum d’energia. 

Avui en dia fent els aïllaments com toca o canviant els
aparells d’aire condicionat s’obté fàcilment una reducció del
40% del consum energètic. Aleshores jo el que dic és: home, si
nosaltres fem una política d’ampliació d’hotels hem de
demanar una contrapartida, és a dir, això és fer política perquè
si no és discriminar uns ciutadans envers uns altres. No, no, si
vostè fa això i evidentment això per a vostè té un cost, i quin
cost li imposen?, home, doncs que faci una política decidida de
reducció de consum d’aigua i de millora de l’eficiència
energètica. Llavors, vostè vol ampliar el menjador, bé, molt bé,
doncs aïlli les habitacions; és a dir, el que demanem és aquest
tipus de contrapartida.

Això malauradament no ha estat possible perquè l’exemple
aquest que ha posat de l’SPA en les meves converses amb el
Govern també ha sortit aquest exemple, jo dic: molt bé, doncs
si vols posar un SPS utilitza aigua depurada per regar o utilitza
aigua depurada per a les cisternes; és a dir, les solucions
existeixen, afavoreixen la construcció i a la vegada, que és el
que pretén teòricament aquesta normativa, aconseguim un
objectiu de política mediambiental que em sembla que és
fonamental i que donaria un missatge molt clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells ha d’anar acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -acabo immediatament, Sra. Presidenta-, i que donaria un
missatge molt clar de cap on han d’anar les Illes Balears.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Una qüestió, Sr. Castells, entenc que no accepten la
transacció que li ha plantejat la Sra. Garrido a l’esmena
conjunta amb el Partit Popular 10600? És que no m’ha quedat
clar, l’accepten?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta, és que ho he dit a la meva primera
intervenció, perquè com que jo ja tenia el text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, a la primera intervenció, però no m’havia quedat clar.
Accepten la transacció. D’acord, perfecte.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, sí, sí, i tant, però mantenim l’esmena, eh?, Sra.
Presidenta. Sí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte, molt bé, Sr. Castells. Ara, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, i molt breument. Jo, a
nivell de reflexió, el decret llei que ve al Parlament a
convalidar-se i que després es tramita com a projecte de llei,
aquest grup o els grups que donen suport al Govern no vàrem
votar a favor, llevat d’una persona de Podemos, això sí, abans
que m’ho diguin li ho dic jo, no vàrem votar a favor de la seva
tramitació com a projecte de llei. Per tant, ara l’hem tramitat
com a projecte de llei i, malgrat pensin que no ha millorat el
text, nosaltres entenem que sí, perquè aquest text s’ha millorat
amb aportacions d’una banda i de l’altra, i crec que és el que
millora el text.

No són..., moltes vegades, per ventura, no han estat o no
s’han assumit literalment les esmenes que s’han plantejat per
part dels grups, però sí que s’han assumit el fons o el que
cercaven amb aquelles esmenes, i parl d’algunes esmenes d’El
Pi, algunes esmenes de Ciudadanos, menys esmenes del PP,
però també, perquè hi havia moltes esmenes que es varen
plantejar en un sentit, i parl de l’article 5, per exemple, o tot
allò que tenia a veure amb una declaració responsable, que
s’han modulat en el sentit que en aquest article es pugui sentir
o hi puguin trobar-se més còmodes tots els operadors que hi
han de participar a l’hora de posar en marxa la declaració
responsable.

I Sr. Costa, jo no he dit que provéssim amb aquest decret,
no fem proves, jo únicament li he dit al Sr. Melià quant... -idò,
disculpi’m, jo ho he entès com si m’ho digués a mi-, perquè
únicament li havia dit al Sr. Melià quant a la declaració
responsable. I mantenc... la postura del nostre grup, del Partit
Socialista, vegem si la declaració responsable funciona, crec
que és un molt bon instrument que ha arribat per quedar-se, i
això és el que nosaltres pensam quant a la declaració

responsable, és un molt bon instrument. També l’hem d’oferir
als operadors i l’han de començar a desenvolupar i s’hi han de
sentir còmodes, perquè moltes vegades els operadors el que
cerquen és títol de la llicència, el paper de la llicència i se
senten molt més emparats amb aquest paper de la llicència.

I hem de superar aquesta vella forma de fer entre tots, crec
que aquestes coses necessitam fer-les poc a poc. Ara hi som, en
el moment que més dura és la crisi, i esperem que sigui ara, i jo
crec que si és necessari i la crisi econòmic continua
perllongant-se crec que aquest parlament en nombroses
ocasions ha donat mostra que s’adapta als temps que venen i,
per tant, esper que arribat el moment també es pugui adaptar.

Sr. Costa, quant al tema dels imposts, vostè ha proposat la
modificació de tots i cada un dels imposts autonòmics, tots,
tots, vol dir tots...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... si no m’he equivocat ha triat la modificació, ha proposat la
modificació de tots els imposts i n’hi ha que cerquen la
liquiditat i n’hi ha d’altres que cerquen directament davallar
imposts i moltes vegades no s’entén. Perquè moltes de les seves
esmenes o moltes de les propostes que vostès fan, no únicament
en aquesta tramitació, sinó en altres, van lligades a un
increment de la despesa, a un gran increment de la despesa. I jo
la quadratura del cercle encara no sé com es fa, ingressam
menys, menys ingressos no financers; no podem fer molts
préstecs o no podem incrementar l’endeutament, segons ens
deia el Sr. Company dimarts passat, però també davallam els
imposts. Com farem la despesa? Perquè és molt fàcil pujar a la
tribuna i dir: davallau els imposts i gastau més; però és molt
complicar davallar els imposts i gastar més, perquè vostè també
va haver de gestionar a una època de crisi i, malauradament, no
va poder davallar els imposts. Per tant, crec que ens trobam
exactament amb un punt molt paregut.

Quant a la resta, agrair els suports al grup, i ara, que ja és la
meva darrera intervenció, agrair la feina que entre tots hem
pogut fer en ponència i en aquesta comissió, per a mi era la
primera, ha estat una bona estrena, crec.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començaré pels agraïments
que no me n’oblidi després, agraïments també a tots els serveis
de la casa, de ponència, i evidentment també a tots els grups,
malgrat les discrepàncies i, malgrat tot, crec que hem pogut
tenir un debat sa almanco i respectuós dins la ponència.

Bé, aniré al gra, bé, Sr. Costa, nosaltres és evident que sí, sí
apostam per un decreixement moderat i sostenible de places, sí,
jo crec que aquesta pandèmia evidencia que és una necessitat
imprescindible fer-ho si precisament volem continuar que el
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turisme continuï essent motor, perquè si no serà la mort que ens
deia el Sr. Melià, precisament ens hi conduiria si continuàssim
pel camí que vostès ens proposen, que és decreixement
indefinit.

Que vostè ens diu que nosaltres som, pràcticament, li ha
faltat dir la paraula, uns inútils en política econòmica o... que
no en tenim ni idea, per a mi ha dit la seva paraula, crec que ha
utilitzat aquesta frase, que no en té ni idea, però més o menys
és el mateix; el que li puc dir és que nosaltres, és evident, estam
en contra de les receptes econòmiques del Partit Popular, i li ho
dic clarament, és evident. En la qüestió acadèmica...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdoni- en la qüestió acadèmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... en la qüestió acadèmica que si són millors les seves o més
acadèmiques, em perdonarà, però crec que un toc de
prepotència seva l’he vist, però bé, és igual. Ben clar, nosaltres
no estam a favor del model econòmic del Partit Popular, que,
a més, ens ha demostrat que era nefast per a aquestes illes, que
va augmentar el deute, que ens va fer unes retallades en els
serve is  públ ics  impressionants i  amb unes
macroinfraestructures insostenibles, li ho vull recordar, per què
vostè què defensa el model del Sr. Matas, de la corrupció, o el
model relegat del Sr. Bauzá? Perquè, vull dir, les seves receptes
es veuen en aquestes dues legislatures, i a nosaltres no ens
convencen ni una ni l’altra, li ho dic clarament, Sr. Costa.

I evidentment, repetesc, nosaltres creiem que sí que aquest
hivern serà molt dur i, per tant, des de MÉS per Mallorca el que
mantenim és aquesta aposta per la cosa social i aquesta aposta
per mantenir aquests serveis públics i socials per als nostres
ciutadans i ciutadanes.

Sr. Melià, vostè ha dit que els sectors econòmics, no sé si ha
dit aquesta paraules, no se senten còmodes. Jo li voldria
recordar, per exemple en el tema de la declaració responsable,
les al·legacions que va fer la Federació d’Hotelers, que
demanaven en aquesta declaració responsable certs matisos; jo
crec que hem estat més receptius a aquestes demandes nosaltres
que vostès, li ho dic així sincerament. I estic d’acord amb vostè
quan ha dit a la resta de la cambra de la dreta que són
incoherents amb la política que defensen, perquè en aquesta
declaració responsable han defensat esmenes que sembla que
van en contra de la discussió, crec que vostè en aquest sentit ha
donat en el clau, i té raó, malgrat que nosaltres, evidentment,
estam contents d’haver fet aquests matisos a aquests punts.

Bé, en el tema de les obres menors, que vostè ha fet un
comentari que hi ha fet referència, li puc dir que és cert,
nosaltres creiem que la comunicació prèvia en aquest moment
no servia, pràcticament ningú no la utilitzava, i que, de totes
maneres, hem posat un límit, perquè crec que hem recollit part
de la seva idea, que era de posar un límit a aquestes qüestions

i alguns matisos. Però bé, nosaltres amb el que no estam
d’acord és que exonerem d’avaluació d’impacte ambiental, com
vostès diuen, més general, moltes coses que nosaltres
consideram que n’han de tenir, en canvi haguem de qüestionar
de vegades perquè la gent pugui canviar un lavabo a ca seva i
li haguem de fer uns papers que tal vegada tanmateix no fa i
que no són necessaris.

No estam d’acord, evidentment, que el canvi d’ús hagi
tornat inservible i no..., però bé, crec que el que hem fet és
precisament garantir que es podran garantir els serveis que la
comunitat i que l’administració competent pugui fer.

I nosaltres creiem, ja li he dit, com he dit al Sr. Costa,
nosaltres creiem que, precisament, és aquest creixement que
vostès ens volen impulsar, que segueixen demanant, que jo trob
increïble que a aquestes alçades, després d’aquesta crisi
sanitària, com hem vist que no podem ocupar ni les places que
tenim, aquest futur que ens ve que segurament ni podrem
ocupar les places turístiques que tenim, vostès encara defensin
més creixement. Nosaltres no, nosaltres defensam el creixement
en la qualitat dels llocs de feina, hem incrementat la
productivitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... dels treballadors, però un a un no, que la productivitat
d’aquestes illes augmenti perquè tenim més treballadors. No,
nosaltres apostam perquè la productivitat per treballador
s’incrementi, i això es pot fer en el turisme i també es pot fer en
impulsar altres sectors econòmics.

I bé, per acabar, li diria a la Sra. Ribas que lliçons de sanitat
pública, lliçons de serveis públics jo li diria que es miri el que
fan allà on vostès donen suport, que és a Madrid i a Andalusia,
que aposten per l’externalització, per la precarietat laboral,
precisament per empitjorar els serveis públics als ciutadans, per
tant, cap lliçó.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Bueno, Jesús, en mi caso, Jesús, sí que
he sido breve, como te había comentado, con lo cual yo sí que
he dado cumplimiento a mi palabra. Ha habido una cosa que sí
que has comentado que, no es que me alarme porque en política
cada uno expone, que era lo de que mediante la emergencia se
quería negar la participación, y sí que has acertado en qué es
una emergencia en lo económico, que es evidente, actualmente,
pero has vuelto como a negar, otra vez más, o poner en duda,
poner en duda la emergencia climática. Claro, la emergencia
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climática existe, está ahí, hay una emergencia económica, pero
no se nos puede olvidar la emergencia climática porque sigue,
va a seguir y sus efectos nefastos van a continuar, con lo cual
siempre hay que tenerlo en cuenta. Y eso lo quería volver a
aclarar porque es algo que tu y yo siempre solemos aclarar en
sí, o debatirlo.

Toni, claro, cuando te he escucha daba la sensación que no
se ha aceptado absolutamente nada, nada, nada, claro, yo lo
comprendo, claro, yo lo comprendo, quieres... o se solicita por
vuestra parte un aumento de gasto a la vez que se solicita una
bajada de impuestos cuando se sabe que es complicado. De
todas formas estáis en el rol de la oposición, con lo cual es
normal que se puedan permitir esos relatos sin ningún
problema, pero, como puedes comprender, los grupos que
damos apoyo al Gobierno, al menos yo hablo por parte de mi
grupo, entendemos tanto el modelo turístico como la forma de
crecimiento económico de una forma distinta.

En cuanto al turístico, que es el que has comentado, claro,
es que nosotros no comprendemos el crecimiento a bajo coste
como tenemos el modelo actual, nosotros sí que creemos que
tiene que haber un turismo de calidad, y eso incluye también
que a lo mejor pues no tiene que haber tantas plazas en sí, y eso
hay que asumirlo, es la visión que nosotros tenemos, igual que
a lo mejor la vuestra es que venga muchísima gente a bajo
precio y fin de la historia, que es el modelo que ha habido hasta
ahora; son dos modelos diferentes, yo respeto que tengáis esa
visión, nosotros tenemos otra distinta.

En cuanto a El Pi, Pep, a ver, dice: no se ha hecho ningún
cambio de uso; actualmente, a día de hoy está tal como se haga
en el Gobierno el tema de cambios de uso, con lo cual si no se
ha hecho o se ha dejado de hacer, ahora mismo no es por la
modificación que nosotros creemos que sí que mejora el
cambio de uso, sobre todo en tema de vivienda de protección
oficial. Ahora, cuando se apruebe este texto podrás decir si
funciona, si no, si da garantías o no, pero actualmente no está...,
claro, bueno... Esa es la otra cosa que quería comentar, aquí se
habla de separación de poderes, bueno, se ha hablado de
separación de poderes, pero te sorprende que grupos en el
legislativo modifiquen lo que ha sido de un gobierno. No, aquí
la mayoría del Parlamento acepto una tramitación de proyecto
de ley, y ha habido unas modificaciones a ese texto propuesto
por el Gobierno que nosotros creemos que se adaptan mejor.

¿Que no te gusta el resultado del 10%? Bueno, es tu
opinión, me parece bien, pero deberás respetar que nosotros
hagamos nuestro trabajo y creamos que es más justo. ¿Que
nuestra parte o nuestra visión insular donde el Consell de Ibiza
y el Consell de Menorca puedan decir la suya... y creemos que
es más justo que se continúe desde el 10%, que es lo que ya
había, en lugar de aumentar o de bajar, sino que como estaba
y que ellos decidan? Bueno, nosotros lo vemos así, lo creemos
más justo, tu puedes no creerlo más justo. Ahora bien, decir si
es infantil o no, no me parece que sea infantil que cada uno
quiera defender su punto de vista y sus políticas en sí.

Lo tenemos muy claro, nosotros, directamente lo ha dicho
Mercedes, lo ha dejado muy claro, no dimos apoyo a la
tramitación de proyecto de ley, uno de nuestros diputados sí,
con lo cual nosotros hemos sido un poquito más críticos porque

no la totalidad del grupo estaba completamente conforme y
hemos luchado para intentar mejorarlo bajo nuestro punto de
vista, y creemos que sí que se ha conseguido.

Con lo cual, en ese sentido, por nuestra parte, estamos
contentos, como ha explicado la diputada de MÉS per
Mallorca, lo vemos mejorado y en ese sentido vamos a seguir
defendiéndolo.

Y nada, simplemente quería agradecer la ponencia, también
ha sido mi primera ponencia. Sí que se ha visto en ponencia un
buen tono, un intento de llegar a acuerdos, obviamente cada
uno defiendo su ideología y sus posturas, pero creo que es
constructivo y que sin duda es bueno y seguro que revierte en
mejoras para la ciudadanía de Baleares.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar pels agraïments,
perquè si no llavors tampoc no me’n recordaré, agrair,
evidentment, ja s’ha dit, però ho vull reiterar, el to, crec que a
la ponència va ser un èxit on tothom va defensar el que havia
de defensar, el que creia convenient, i per tant vull per a vostès
el meu agraïment, per a mi també era la primera vegada que
tramitava un projecte de llei, per tant vagi per endavant això.

Per altra banda, els ciutadans d’aquestes illes han de saber
que després de la tramitació d’aquest projecte de llei les cues
continuaran, els anys i anys i anys d’espera per als tràmits
administratius continuaran; no s’ha avançat absolutament res en
aquest sentit i, en conseqüència, que, en fi, perdin les
esperances que amb aquest projecte de llei es pugui
desembussar l’administració perquè això no es produirà.

En segon lloc, els ciutadans de les Illes Balears, almenys al
nostre entendre, evidentment, han de saber que aquest projecte
de llei no impulsarà l’activitat econòmica d’aquestes illes, no
impulsarà l’activitat econòmica, i la raó és molt senzilla: vostès
creuen haver aconseguit una recepta màgica que consisteix que
bufar i xuclar al mateix és possible, vostès ho han aconseguit,
vostès creuen que han aconseguit un miracle, però no és així.
Vostès a apartats del projecte de llei bufen i a uns altres apartat
xuclen i, en conseqüència, es neutralitzen entre sí i no saben
exactament què fan.

De fet, quan vostès feien la seva exposició jo em
preguntava, jo crec que ja és una pregunta que es formulen
molts ciutadans d’aquestes illes, quina és la seva política
econòmica? Ho saben vostès, saben quina és la política
econòmica? Jo crec que la Sra. Campomar no la sap, ens parla
de decreixement quan decau l’activitat econòmic a plom; o
sigui, quan tanquen massivament empreses, quan el comerç està
destrossat completament, vostès ens parlen de decreixement i
de places i no sé què? Per favor, és que jo, perdonin
l’expressió, però és que jo ho entenc quasi com a un insult als
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ciutadans d’aquestes illes, que vostès ens venguin a parlar aquí
ara de decreixement almenys estalviïn-se ara mateix aquestes
paraules; està bé que vostès parlin de decreixement perquè és
el seu model quan creixem al 3%, però quan cau l’activitat
econòmica un 40% ens venen a parlar de decreixement? Per
l’amor de Déu!

Jo he arribat a la conclusió que el seu pla de reactivació és
el seu model de política econòmica, un pla de reactivació que
fa referència al Decret 8/2020 i que ara podem concloure que
no servirà per a res, per tant, què impulsaran vostès amb el seu
Pla de reactivació econòmica? Amb el seu Pla de reactivació
econòmica com impulsaran, què és el que impulsaran? És que
jo no sé, els ho dic de veritat, jo no sé quina és la seva política
econòmica.

Vostès podran no estar d’acord amb la política econòmica
del Partit Popular, ho entenem perfectament, faltaria més, però
és que el problema és que no sabem quina és la seva. Vostès
què volen fer per impulsar l’activitat econòmica, donar
subvencions, a qui, com, què volen fer? Els vàrem dir, des del
mes d’abril, mirin: per impulsar l’activitat econòmica són
necessàries dues parts: primera part, pla de xoc, el pla de xoc
és perfectament compatible amb baixades d’imposts i
increments de despeses. Ja sé que l’administració pública
tendrà dèficit, és clar que sí que tendrà dèficit!, i és el deute; és
clar que sí que s’haurà d’augmentat el deute, inevitablement,
perquè s’hauran d’abaixar els impostos i s’haurà d’augmentar
la despesa per ajudar el teixit productiu d’aquestes illes. Això
sí, temporalment. Vostès entenen el concepte de temporalment?
Sí o no? Nosaltres els hem plantejat que llevin l’impost sobre
estades turístiques temporalment, no definitivament,
temporalment, ara que estam..., pel Pla de xoc, pel Pla de xoc!

I llavors, escolti, haurà d’estrènyer-se el cinturó, és clar que
haurà d’estrènyer-se el cinturó. Si a un li causa..., perdonin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja vaig acabant- escolti, és clar que haurà d’estrènyer-se
el cinturó, em sorprèn que de vegades vostès diguin aquí tan
alegrement “no retallarem”. Ja ho veurem, tant de bo ho
aconsegueixin, però quan li caiguin els ingressos mil quilos,
alerta, perquè llavors quadrar els comptes... aquí davant
s’hauran de quadrar els comptes i ja veurem com els quadren.

Per altra banda, això de prova i error, escolti, hem
d’encertar a la primera, eh?, no tenim temps d’això d’esperar,
eh?, això de, bé, primer provarem la declaració responsable i
si funciona ja veurem. No, no, no!, és necessari encertar a la
primera, eh?, i jo crec que no han encertat a la primera, més
aviat han pegat un tir enlaire i no sabem on anirà. No han
encertat.

Per altra banda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, acabi.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -i ja per acabar, sí, per acabar-, mirin, en resum, aquesta
tramitació de projecte de llei -ho ha dit el Sr. Melià- empitjora
la situació que teníem inicialment. Ens sap molt de greu, si el
Partit Socialista hagués pactat mesures d’impuls de l’activitat
econòmica, jo no he dit que no s’hagués pactat absolutament
res, ja ho ha dit abans el Sr. Alejandro, però, escolti, de política
econòmica no hem pactat res, res, absolutament res; han votat
en contra de totes les propostes del Partit Popular, i entendran
que si vostès voten en contra de totes les propostes del Partit
Popular en matèria de política econòmica, entendran que en el
Pla de reactivació que vostès han presentat no hi siguem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, disculpi, accepta les dues transaccions que li ha
proposat la Sra. Garrido a l’esmena 10709 i a l’esmena 10710?

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, perdó. Les transaccions als articles 11 i 12 les acceptam.
Mantenim les esmenes, d’acord? No acceptam l’esmena de les
mascaretes, de moment. Ja veurem llavors en el ple què passa,
però de moment no acceptam la transacció pel que fa a les
mascaretes.

I també acceptam, evidentment, la transacció que s’ha
plantejat a l’esmena conjunta amb MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, perfecte, aquesta ens ha quedat clar. Molt bé, Sr.
Costa, gràcies.

Ara aturam la sessió 15 minuts. Per tant la reprendrem a les
12,05.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia novament, senyores i senyors diputats. Si els
sembla bé passarem a la votació de les esmenes i els agrairia
que si troben que cometem qualque errada o que ens
equivocam, que en el moment en què ho detectin ens avisin als
membres de la Mesa.

Per tant, en primer lloc, si cap grup no demana votació
separada, votarem conjuntament les esmenes RGE núm.
10405/20 i 10412/20.

Vots a favor?

Disculpin, es farà a mà alçada la votació.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, és un 1 vot a favor; 4 abstencions, i, per tant, són... 7 en
contra; 8 en contra, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si cap grup ara no demana votació separada votam
les esmenes...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Presidenta, demanam la votació separada de la 10450 i la
10476.

LA SRA. PRESIDENTA:

I deu mil quatre-cents...

EL SR. MELIÀ I QUES:

76, les dues d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, si els sembla, idò primer passam a la votació
d’aquestes dues esmenes, la 10450 i la 10476.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó, jo havia votat en contra.

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara passam a votar l’altre bloc, la 406, 416, 519 i
635.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, passam a votar les
esmenes 415, 547, 549, 561, 563 i 539/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la 420 i la 564.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí. Sí. Votació dels dos punts, d’acord, perfecte. Per tant
passam a votar la 10420.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor; 8 vots en contra; i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la 10564. No, perdonau... Ah, sí, té raó.
Repetim la votació de la 10420.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la 10564.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor; 8 en contra; i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam, si ningú no demana votació separada...; no
repetiré l’afegitó “si ningú no demana votació separada”; si
algú vol votació separada del bloc, que ho demani, si els
sembla bé.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Presidenta, demanam la votació separada de la darrera, que
és la 10544.

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

10426? Per tant, primer passam a votar la 10426/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 7 en contra. Perdó, 4 vots a favor...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 5 a favor...

EL SR. SECRETARI:

Eren 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a votar la 10544/20.

Vots a favor?

Sí, la que ha plantejat la Sra. Ribas, que ha demanat votació
separada. Crec que era la Sra. Ribas que... Ah, no, el Sr. Melià,
perdonau. La 10544/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

EL SR. SECRETARI:

6 a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a votar tot l’altre grup, que són la 550, 562,
745, 746, 747, 749, 740, 761 i 713.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap.

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

8 en contra.

EL SR. SECRETARI:

8, perdonau.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara passam a votar l’esmena... Sí, senyor Castells?
Ah, bé, perfecte, l’esmena RGE núm. 10447/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar l’esmena 10448/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar un grup molt llarg d’esmenes. Si algú en
vol demanar votació separada... Per tant, enumeraré les
esmenes que passam a votar: la 490..., sí?, 490, 748, 425, 751,
407, 752, 723, 771, 727, 772, 529, 530, 742, 727, 458, 497,
556, 743, 459, 541, 759, 481, 482, 531, 758, 460, 498, 500,
535, 764, 434, 463... 

(Rialles de la Sra. Presidenta)
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... -perdonau, que sembla que llegesc la lote... cupons- 484,
492, 493, 538, 540, 676, 677, 678, 766, 464, 467, 762, 774,
685, 486, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 674, 760, 775, 776, 777, 489, 555 i 708.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de les 545, 753, 522, 523, 524, 442
i 507.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; i 8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 546, 548, 532 i 466.

Vots a favor?

Vots en contra?

Ai, perdonau, abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 7 vots en contra; i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10773.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favors; 7 vots en contra; i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar un altre bloc...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada de la darrera, 10702.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna votació separada més? Per tant passam a votar la
10702.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la resta: 474, 503, 733, 734, 452, 453,
750, 671, 456, 424, 480, 731, 732 i 701.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10408, 10754 i 10755.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Melià. Votam idò la 10409.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10422.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10410.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

A favor, senyora...? Repetim la votació, si no els importa.
La 10410.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 7 en contra; i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10451.

Vots a favor?

Vots en contra?

No, disculpau, repetim, idò.

Vots a favor?

Vots en contra?

En contra, Sr. Méndez?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam a votar les 10475, 557, 457, 439, 495
i 527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 7 en contra; i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 551 i la 534.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 10429, 552, 553 i 569.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Melià...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sr. Castells, Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó. Disculpi, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Demano votació separada de la 10569.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a votar la 10569.

Vots a favor?
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Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; i 10 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar, idò, l’altre bloc: 429, 552 i 553.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

En falta un, ho podem repetir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Em falta un vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 2; 2 a favor.

EL SR. SECRETARI:

2 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

8 no..., i 3 abstencions.

EL SR. SECRETARI:

8 en contra i 3 abstencions. Sí, correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Votam la 10566. 

Vots a favor?

Deu mil cinc-cents..., senyor, sí. 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

És un 1 vot a favor i 12 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 565, 568...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada de la 568.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Més votacions separades?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Votación separada de 565.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. 65? D’acord. Primer votam, idò, la 10565.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10568.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor; 9 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No quadra. No, 8 no.

EL SR. SECRETARI:

Perdó, 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Ara passam a votar la 10567 i la 10572.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 9 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada de les tres.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, votam la 10756.

Vots a favor?

Sra. Riera?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 10711.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Sí, perdó, disculpi, Sra. Riera, l’havia
comptada...

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10682.

Vots a favor?

Sra. Ribas, vostè... ah!, no, no votava.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada de la darrera, 10542. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Nosaltres de la 709 i la 710.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, si els sembla bé votam la 10709 i la
10710 amb les -exacte-, les esmenes amb les transaccions que
ha acceptat el Partit Popular.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, amb les transaccions, perquè vostè ha acceptat...

(Remor de veus)

I sense la transacció. Pensava que l’havien acceptada i
retiraven l’esmena. No han retirat l’esmena idò, d’acord.

Per tant, repetim idò, oblidem el que he dit, votam la 10709,
517 i la 710 sense transaccionar cap esmena, originàriament. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam l’esmena 10542.

Vots a favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10709 i la 10710 amb la transacció que han
acceptat del Partit Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

A veure, torna a repetir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim la votació perquè..., sí, sí. Sí, però el Sr. Méndez
no hi és?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges que diu: “he votado
que sí”)

Ah!, d’acord, és que..., sí, sí, a vosaltres sí, però el Sr.
Méndez no em quadrava.

EL SR. SECRETARI:

Idò així falta un vot. Jo la tornaria a fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí? Tornam a repetir la votació de la 10709 i la 10710
transaccionades.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

7 a favor; 6 abstencions.

Perfecte. Molt bé. Ara votam la deu mil...

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

7 sí, 7 a favor y 6 en contra. No, perdón, 7 abstenciones. 7
abstencions, perdonau. Sí, 7 sí i 6 abstencions. 

EL SR. SECRETARI:

7; 0; 6. Sí, sí. 

(Se sent una veu de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)  

LA SRA. PRESIDENTA:

7. 6. Molt bé. Ja quadra? Molt bé.

Ara passam a votar, Sr. Melià, la 10712.

Vots a favor?

10712.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 8 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 520, 521, 518, 559, 636, 558, 509, 511, 513 i
514.

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

D’acord. Per tant, votam idò la 10520 i la 10518.

Vots a favor de les dues?

En contra?

Repetim la votació, idò, de les dues, Sr. Costa? 10520 i
10518.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 521, 559, 636, 558, 509, 511, 513 i 514.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions, en Jesús, no, 4, més 1 vot a favor, 8
abstencions i 4...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 8...

EL SR. SECRETARI:

Ah!, perdó, perdó. I 4 abstencions. Correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir, 1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

Molt bé. Passam a votar la 715, 719 i 721.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

8 en contra.

EL SR. SECRETARI: 

8, perdó, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Són...

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 8 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara votam la 716 i 470...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per tant, votam la 10716.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara 10479.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Perdó, Jesús no ha votat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA PRESIDENTA:

Ara la 717 i 744.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El Sr. Melià ha votat?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 718, 722...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada de la 722.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Algú més? Per tant, votam la 10722.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 718, 525, 725, 526, 726, 765, 560 i 767.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10720.

Vots a favor?

10720.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 8 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 724, 461 i 770.

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

No passa res, Sr. Méndez. Sí, vol votació separada, Sr.
Méndez?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera
inintel·ligible)

Votam, idò..., bé, repetim la votació. Votam la 724, la 468
i la 770.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 423, 508 i 512.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor; 8 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 670 i la 444.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada de la 573 i 411.

LA SRA. PRESIDENTA:

673...?

EL SR. MELIÀ I QUES:

573 i 411.

EL SR. SECRETARI:

Està retirada.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 573 està retirada, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó.

EL SR. SECRETARI:

411, idò. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

411.

LA SRA. PRESIDENTA:

411? Per tant, votam la 10411.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

411.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, Sr. Méndez, ara som a la 10411, que és la seva. Vol
que..., repetim la votació si els sembla bé perquè el Sr.
Méndez..., eh? Li sembla bé? Per tant, votam la 10411, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Molt bé.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 672, 673, 533, 768, 769, 778, 714, 683 i 684.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No quadra. Algú no ha votat, repetim la votació. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

10533? Sí. Votam, idò, i oblidam la votació anterior. Votam
la 10533.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí votam la 672, 673, 768, 769, 778, 714, 683 i 684.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 574, 576, 593, 594, 597 i 599.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor; 6 en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 738, 454, 455, 483, 485, 686, 736 i 737.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 577 i 596.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, demanam el vot separat de la 10792.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, votam la 10792.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí? Idò, repetim la votació de la 10792.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor; 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10417. Sí, Sr. Lletrat ha dit res? 10417.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

No, en falta un.

LA SRA. PRESIDENTA:

Repetim la votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

El PP s’ha abstingut.

EL SR. SECRETARI:

El PP s’ha abstingut?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. 4 abstencions...

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 741 i 757.

(Remor de veus)

La 590. La 590 s’havia retirat sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, faci via, Sra. Garrido.

(Remor de veus)

Passam a votar les 741 i 757.

Vots a...

(Se sent una veu de fons inintel·ligle)

Molt bé, votam idò la 10741.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10757.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 431 i 554, la 10579 s’ha retirat. Per tant,
votam 431 i 554.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la 10435.

Vots a favor?
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. SECRETARI:

Sí, la 79.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

La 579 s’ha retirat. La 435 està retirada?... ah, està retirada,
perdoni, Sr. Méndez? Idò no l’havia llevada.

Perdonau, no l’havia apuntada aquesta, d’acord.

Per tant, passam a votar la 419 i la 432.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 478, 462, 465, 468, 487 i 488.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 536 i la 538.

EL SR. SECRETARI:

28.

LA SRA. PRESIDENTA:

28, perdonau, 536 i 528.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10433.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10675.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 679, 693, 695, 696, 697, 698 i 699.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 680, 763 i 700.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 591 i la 592.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 10 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 638 i la 639.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 687, 688 i 689.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

440, 445 i 446.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, la 595 i la 598.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 6 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10443.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor i 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10510.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10515.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor... 2 vots a favor, perdó, 8 en contra i 3
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam les 729, 730, 735, 703, 704, 705, 706 i 707.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

 



ECONOMIA / Núm. 26 / 18 de setembre de 2020 449

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, aquí demanam la votació separada de les
dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Ara votam la 10421/20, entenc que han acceptat... està
transaccionada i acceptada, Sr. Méndez, i no mantenen
l’originària...

(Se sent el Sr. Méndez i Baiges de fons que diu: “Exacto”)

Exacte. Per tant, votam la 10421 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 516.

Vots a favor? 516. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada de la 585.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, començam votant la 10585.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 584 i la 587.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 6 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 10681.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la 537 i la 54...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam la votació separada

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votam la 537.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 543.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Ho tornam a repetir.

Vots a favor?

Vots en contra?
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I abstencions?

Ara votam l’esmena 10600...

(Se sent el Sr. Méndez i Baiges de fons que diu: “(...) los
resultados)

Ai, perdonau.

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 3 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, és que m’he botat jo...

Ara votam l’esmena 10620, l’originària.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Perdonau, 10600, -perdonau, perdonau...-, sense
transaccionar, perdonau, la 10600 presentada pel Grup Mixt i
pel Grup Parlamentari Popular sense transaccionar, és a dir,
votam..., hi ha dues votacions, una amb la transacció acceptada
per part del Grup Parlamentari Socialista i l’altra sense
transaccionar. 

Ara votam l’originària, l’esmena sense transaccionar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Per tant... repetim la votació, Sr. Lletrat?

Repetim la votació una altra vegada.

(Remor de veus)

Sense... Repetim. Hi ha hagut empat de l’originària.

EL SR. SECRETARI:

6; 6; i 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, tornam votar l’esmena 10600 sense transacció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hem de votar tres vegades per si es produeix desempat.

Tornam a repetir-ho.

La 10600 sense transaccionar.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor i 6 abstencions... i 6 en contra.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És clar, això és l’original, eh?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta,... Jo crec que ara no tindria sentit
votar la transacció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Crec que ara no tindria sentit votar la transacció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara votam...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és a dir, com que s’ha aprovat l’esmena original jo
retiro l’acceptació de la transacció perquè no tendria cap
sentit...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Però nosaltres formulam vot particular.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bé...

(Remor de veus)

...o votem en contra de la transacció.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, si m’ho permet, nosaltres presentàvem la
transacció, si no s’accepta la transacció nosaltres formulam vot
particular i mantenim la proposta de transacció per al plenari.
Crec que no serà per intentar arribar a aquest punt, però sí
formulam vot particular si no volen que es voti la transacció. 
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Una altra cosa és que es voti i ja ho tendrem incorporat al
text de la llei... el text transaccionat. Jo li he fet l’oferiment, Sr.
Castells, de continuar parlant d'aquest tema per això, perquè
mantinguessin la seva esmena. Crec que d’aquí al ple ens
podem entendre, per allò de más vale pájaro en mano, no ho
sé.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, per tant, votam el vot particular que... Al final de
tot?, ah, d’acord, d’acord, perdonau, d’acord. Perdonau, jo
també som nova en aquests debats.

D’acord, perdonau. Seguim amb la votació...

Sí, disculpi, serà el darrer, després en haver acabat les
votacions passarem a votar els vots particulars.

Per tant, ara ens queda la votació de les esmenes 10469 i
10470.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí que passam a votar els vots particulars que han
plantejat per una part el Sr. Castells del Grup Mixt i... el Grup
Socialista, d’acord, Sr. Lletrat?

Sí, l’ha formulat abans a la votació...

(Remor de veus)

No. Sra. Garrido, el lletrat diu que els vots particulars es
voten ara, abans de l’articulat.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Perdoni, però el que he entès és que el Sr. Castells
formulava un vot particular a un article ja inclòs al dictamen.
Ara no l’hem votat, això que deia del seu vot particular, Sr.
Castells.

(Remor de veus)

No era una esmena.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, disculpi’m, el Sr. Lletrat i jo..., en aquests
punts consideram que hem de tenir en compte la... el que
considera el lletrat, perquè jurídicament en sap més que jo...

(Se sent una veu de fons que diu: “a quines esmenes votam
vot particular, Sra. Presidenta?, quines esmenes..."; i el Sr.
Lletrat que diu: “a la 10600")

Ara votarem l’esmena 10600, el vot particular de la Sra.
Garrido, és clar, i les altres...

(Remor de veus)

Ara passam a votar el vot particular que ha plantejat la Sra.
Garrido, referent a la transacció plantejada a l’esmena 10600...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Referent únicament a l’esmena. Referent únicament a
l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara referent a l’esmena, eh?, a la 10600/20 del Grup
Parlamentari Mixt i del Grup Mixt MÉS per Mallorca i
Popular. Correcte?

D’acord, vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure -perdonau la meva inexperiència- ara passam a
votar el vot particular del Sr. Castells de la disposició final
setzena, punt 1.4. Correcte, Sr. Castells?

Vot particular.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Correcte, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

M’ha dit que sí, el Sr. Lletrat.

D’acord. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 9 en contra i 1 abstenció.
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És 1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la disposició addicional ter. 

Vots a favor?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Addicional..., aquesta és la del Port d’Alcúdia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Addicional..., perdonau, perdonau, és que no ho tenc...
Addicional setena?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És que falta, falta la setena.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Falta posar setena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició addicional setena ter.

Bé. Sr. Melià, ho vol comprovar?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

(...) el Sr. Castells, que ha dit al seu començament que el
Port d’Alcúdia anava a l’addicional setena ter.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ho voleu comprovar abans de passar a votació... Sí? És
correcte? És correcte, eh? Per tant votam la disposició
addicional setena ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor, 4 vots en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí que passam a votar...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Presidenta, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, ho tenc en compte, Sr. Castells. ...el vot particular que
ha plantejat el Sr. Castells referent a aquesta disposició
addicional setena... És correcte, Sr. Castells? Punt...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disposició addicional setena ter.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ter. D’acord. Per tant votam el vot particular del Sr.
Castells.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 5 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la nova disposició transitòria primera i la nova
disposició final setzena quater.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant repetim la... Per tant tornam repetir la votació de la
nova disposició transitòria primera i la nova disposició final
setzena quater.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant passam a una tercera votació.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Per tant passarà el debat a ple.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, en aquest cas..., aquestes eren unes
disposicions que ja s’havien introduït al text de la ponència.
Què vol dir que passaran al debat de ple?, perquè jo crec que
hem de fer...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No hi havia esmenes, aquí. Bé, idò formulam vot particular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Formulen vot particular... Jo entenc que...

(Conversa inaudible)

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

La conseqüència és l’ajornament de la votació fins al
plenari? Sí, queda introduït dins el text...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està incorporat. Per tant què es demana?, el mateix?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Si em permet, Sra. Presidenta... Jo entenc que com que s’ha
empatat la votació l’article no queda incorporat i per tant reviu
l’esmena d’incorporació i s’ha de tornar a votar l’esmena
d’incorporació en el Ple.

No sé si el Sr. Montserrat estarà d’acord amb mi, però jo
entenc que va així, això.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Idò si és aquesta interpretació formulam vot particular.

(Remor de veus)

És així?, és així?

LA SRA. PRESIDENTA:

Però és que no entenc per què s’ha incorporat aquí, idò?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Jo no ho tenc clar. No, no, jo és que no tenc clar que
aquesta sigui la conseqüència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, s’entén que haurà de formular el vot
particular, perquè queda..., aquest article queda amb l’esmena
que en teoria estava a ponència, (...).

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

El vot particular es pot formular tant a la ponència com a la
comissió. Per tant, com que (...) sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El Reglament diu que el vot particular es pot formular tant
a ponència com a comissió. Si no existeix, mala sort, el
Reglament ho diu.

(Remor de veus)

Per tant si la conseqüència és que aquests articles decauen
formulam el vot particular quant al dictamen de la ponència,
que havia introduït aquests articles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant votam el vot particular.

Passam a votar el vot particular que planteja la Sra. Garrido.
Jo ho entenc així, també. Clar, perquè si s’havia incorporat al
text, a ponència s’havia incorporat, havia quedat redactat de la
manera en què està incorporat en el text de ponència és que hi
ha aquest article.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Miri, Sra. Presidenta, de dictamen només n’hi ha un; és a
dir, a ponència és un treball previ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, dictamen n’hi ha un, per tant aquest dictamen...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...és un treball previ amb aquest dictamen. Aquests articles
s’havien incorporat provisionalment a l’espera d’aquesta
votació, s’havien incorporat gràcies a una esmena d’addició.
Ara aquests articles no han rebut el suport i per tant no es
poden incorporar. La conseqüència lògica és que les esmenes
reviuen, que és el que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Reviuen i queda l’article originari?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és que no existia l’article originari.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Clar. Com poden quedar vives unes esmenes...? Jo no sé si
aquest debat l’hem de tenir aquí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, bé, en qualsevol cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden vives unes esmenes d’un article que no existeix.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, clar que no, perquè eren esmenes d’addició, no hi havia
article, però bé...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Presidenta, podem fer cinc minuts de recés?

(Conversa inintel·ligible entre la Sra. Presidenta i el Sr.
Castells)

Podem fer cinc minuts de recés?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, el 129.1 diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, un moment, Sra. Garrido. Feim dos minuts
de recés i aclarim aquest tema fora de micròfons, per favor.
Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, a veure, senyores i senyores diputades, si ens aclarim
respecte d’aquesta votació que..., també assumesc la meva
responsabilitat i culpa per falta d’experiència, però, segons han
comentat els lletrats, diuen que la votació referent a la
disposició transitòria primera i a la disposició final setzena
quater, que havia quedat empatada, no feia falta, segons
l’article 101.2, no feia falta una segona votació perquè s’entén
que en cas de procés..., d’un procediment legislatiu de projecte
de llei, s’entén que la votació, els vots queden ponderats.

Per tant, el Sr. Lletrat i el Sr. Secretari han ponderat les
votacions així com havien quedat les votacions originals, els
record, que hi havia hagut 6 vots a favor, 6 en contra, i 1
abstenció, per tant, ponderant aquests vots quedarien: 29 vots
a favor; 27 en contra; 1 abstenció.

Per tant, quedaria aprovada aquesta disposició transitòria
primera i la nova disposició final setzena quater.

Els ha quedat clar a tots els portaveus? Sí. Les votacions?
Sí. Disculpau, quedarien 29 vots a favor, 27 en contra i 1
abstenció.

Sí, Sr. Borràs? Molt bé. 

Per tant, continuam..., disculpau, per tant, continuam amb
les votacions.

Ara votam la nova disposició final setzena ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la nova disposició final setzena septies i la nova
disposició final setena...

(Se sent una veu de fons que diu: “votació separada”)

Molt bé. Per tant, votam la nova disposició final setzena
septies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la nova disposició final setzena nonies. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Sí o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor...

EL SR. SECRETARI:

Val.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 3 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam la disposició final tercera, disposició final
catorzena i disposició derogatòria. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 4 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 1 en contra; i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

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

Bon dia a tothom.
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