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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta. Irene Triay substitueix Jordi Marí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sra. Presidenta, Enric Casanova substitueix Helena
Benlloch.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
22/23, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc
i de les apostes de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, l'ordre del dia de la sessió d'avui consisteix en
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 22/23, de modificació
de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i apostes de les Illes
Balears.

Per defensar les esmenes dels grups... Perdó?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Fem un canvi de secretari. Sra. Truyols, ara hauria de pujar
a fer de secretària. Gràcies, senyor...

D’acord. Perdonau. Seguim, amb la Sra. Truyols de
secretària.

Ara sí, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 898, 900, 901 i 933/23, i per posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris i del vot
particular té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras, per un temps de
deu minuts 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, jo, per ser pràctics, així com
hem parlat abans de començar la sessió i d'acord amb com ha
anat la tramitació d'aquesta llei, i també perquè quedi clar, vull
anunciar que de les nostres quatre esmenes mantendrem la 898,
relacionada amb la distància respecte de les escoletes de nins
de 0 a 3 anys. I mantendrem també la nostra esmena 933,
relacionada amb la prohibició de qualsevol tipus de publicitat
vinculada als casinos i exceptuar d'aquesta prohibició la
publicitat a través de xarxes socials dels esdeveniments
ocasionals organitzats pels casinos.

Nosaltres, aquestes dues són les dues úniques esmenes que
mantendrem, perquè no hem quedat satisfets, de moment, així
com ha avançat el contingut de les que han estat aprovades. 

En canvi, perquè quedi clar, retirarem aquelles esmenes
nostres que es mantenien vives, però que consideram que amb
esmenes aportades pels distints grups parlamentaris i que més

o manco tenien el mateix contingut, ja varen quedar aprovades
en ponència, concretament retiram l'esmena RGE núm. 900,
relacionada amb l'adaptació d'una tipologia de màquines, i
també retiram la RGE núm. 901, que era la de publicitat a les
façanes dels salons, que és ver que diu el mateix la nostra que
les que varen quedar aprovades, nosaltres hi afegíem les
pàgines web, però trobam insubstancial haver-la de mantenir.

I després, i també amb el mateix pragmatisme, mantendrem
el vot que ja vàrem mantenir en ponència a la resta d'esmenes
que queden vives. És ver que agrairíem que les que se
superposen i que varen quedar aprovades, que també n'hi ha
d'altres grups, també siguin retirades, perquè la cosa pugui ser
pràctica i ens puguem explicar més fàcilment i anar al concret.

I també, com que, baldament sigui jo qui parla primer, ja
n’hem parlat abans, en relació amb les transaccions que
proposeu la resta de grups, ho dic perquè crec que renunciaré
al pròxim torn, a nosaltres ens va bé que s’introdueixin, sense
cap problema, i llavors ja decidirem el sentit del nostre vot,
però..., com que han estat introduïdes in extremis i d'aquesta
manera, el més probable és que el nostre vot sigui una
abstenció, més que res pel poc temps que haurem tengut per
estudiar-les. 

Això és el nostre resum del vot, mantenint la 898 i
mantenint la 933 i retiram la 900 i la 901, d’acord?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià
avui matí ha excusat la seva presència aquí, per tant, no les
podrà defensar.

Per tant, passam a defensar l'esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, RGE núm. 940/23, i per posicionar-se
respecte de les de la resta de grups i del vot particular, i en
aquest cas té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Aquesta llei l'ha duta la nostra
companya Joana Aina Campomar. Per tant, jo seré molt breu. 

Hem presentat als grups una transacció a la nostra esmena,
una transacció que entenem que millora el text de l'esmena i, a
més, la fa aprovable perquè..., segons el redactat que hem
plantejat, no contradiu cap norma i es podria aprovar
perfectament. A partir d'aquí confiam que sigui, com a mínim,
admesa la transacció per poder-la votar. 

I a la resta seguirem el sentit del vot fet en ponència per part
de la Sra. Campomar.

He de dir que és una norma que és important que s'aprovi,
arribam a finals de legislatura, però era imprescindible regular
tota una sèrie de coses amb referència al joc.

Gràcies, presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300022
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300022
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300898
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300900
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300901
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300933
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300940
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 985, 988, 989, 990, 992,
993, 994 i 997/23, i per posicionar-se respecte de la resta
d’esmenes que queden vives i del vot particular, té la paraula
el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sobre la adecuación..., -ah, perdón, muchísimas gracias,
Irene. Retiraremos la 990, sobre fachadas y elementos visibles,
y la 992, de adecuación al artículo 13.6, sobre los cuestionarios
de edad y responsabilidad en las máquinas.

Mantendremos de todas maneras..., con esto nos quedarán
6 vivas, se nos aprobaron 5 y ya habíamos retirado 1.

Y nuestro principio general, de todas maneras, se basa,
digamos, en intentar evitar la cierta hipocresía que nos estamos
manifestando aquí, como en todas las normas que se meten en
comportamientos morales de la población. Nosotros, además,
recordamos cuando el juego se volvió a permitir..., como
tenemos una edad como para haber visto el juego en este país
prohibido, y haberlo visto recuperarse como una de las
libertades. Nos parece que esta norma parte de un punto
extravagante y es que considera que existen 75 puntos de juego,
que es lo habitual o la media en España, la ratio con 1 millón
de habitantes, con lo que la norma que trata de que lleguemos
a esa ratio está obviando una cuestión clarísima y es que esta
comunidad dispone de una población flotante, si calculáramos
el turismo en unos 12 millones y los dividiéramos por los doce
meses del año, nos saldría por qué se adecua la oferta y la
demanda y por qué aquí hay 150 puntos, porque en realidad
deberíamos contar que hay 2 millones, con lo que estamos en
la misma ratio de los demás; quiero decir, intentando calcular
la oferta y la demanda te sale esta certeza que nos lo indica.

Estamos intentando, además, imponer una moral de
comportamiento, entonces, a la mitad de los que participan en
esto..., no tienen nada que ver con nosotros, viven en un mundo
que nosotros no administramos y con una cultura y unos
principios en los que nosotros... ya intentar ser represivo con
los herejes del norte nos parece un poco absurdo, ¿no? Es
decir, el mundo anglosajón es un mundo del gambling,
recuerden ustedes que Phileas Fogg da la vuelta al mundo en 80
días por una apuesta, ellos sabrán el mundo en el que viven los
ingleses y cuáles son sus mundos ideológicos y morales, y nos
parece una cosa que nosotros debemos no tratar de imponer.

Y también les recordamos, como siempre, que para nosotros
las libertades, para los liberales, abren puertas y posibilidades
al futuro. El mundo de los seguros nació gracias a las apuestas
de la Casa Lloyds de Londres donde los armadores jugaban
entre ellos si los barcos y las mercancías les iban a llegar, y lo
fueron organizando en las pizarras hasta convertirlo en seguros.
Nunca se sabe de qué es capaz la humanidad y a partir de qué.

Con lo que nosotros, que no creemos que la creación... -
como Ortega y Gasset- no creemos que la creación fuese hecha
para mayor disfrute de las monjas ursulinas, sino que el mundo

debe tener todo tipo de posibilidades, en general, digamos,
hemos tratado de quitar toda la cuestión moral.

En esto..., nos siguen quedando también las vivas, las que
hemos intentado adecuar, nos aceptaron ustedes una que no
debía diversificarse el juego, permanece..., planteamos que no
hay ninguna necesidad de diversificar, permanece, y esa les
rogaríamos que se la volvieran a estudiar, que una de las
obligaciones del Consell de Govern es diversificar el juego. Yo
me pregunto si, como ciudadano, puedo personarme en el
Consell de Govern y decir: oiga, ¿me diversifican el juego?
Creo que es un absurdo al que estamos dando lugar en esta ley.
Les rogaría que revisásemos esa enmienda porque creo que es
necesario eliminarlo, y además lo eliminamos en la exposición
de motivos.

Con lo que, bien, esta es la situación en la que quedaremos
y estaremos dispuestos a participar muy contentos con ustedes
en todo esto.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas durant la ponència va
comunicar que avui tampoc no hi seria, per tant, les seves
esmenes ja les defensarà al ple.

I ara, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la RGE núm. 1079/23 i el vot particular RGE
núm. 1420/23, i per posicionar-se respecte de la resta, té la
paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Dejaré el debate político un poco
directamente para el pleno, porque no tiene sentido.

Como se ha comentado, hemos coincidido varios grupos en
algunas, en otras no, sobre todo porque el prisma es diferente,
ha habido muchas que son de sentido común, como las de
publicidad en las fachadas, o normas, por ejemplo, con las
máquinas que habían quedado obsoletas respecto a una
modificación que se había hecho.

Lo que sí, por ejemplo, queremos aclarar es que la propia
enmienda que hace en la 940 MÉS, vemos bien que se presente
la enmienda, no hay problema en que se presente, pero a la
enmienda le votaremos que no, pero sí que instamos a que se
hable con la FELIB, por ser un tema municipal, y si hay
consenso con los municipios no tendríamos problema, lo que
pasa es que preferimos que, como es algo municipal, que les
puede afectar si lo tienen puesto o no lo tienen, que lo aclaren
ellos. Si de aquí al Pleno se aclara y hay consenso, no habría
problema alguno. Por lo tanto, queremos ser prudentes al
respecto y por eso votaremos que no. 

En cuanto a Ciudadanos, no voy a entrar demasiado en el
discurso, como he dicho, pero cuando se tiene en cuenta la
población flotante hablamos de servicios públicos como la
sanidad, como las carreteras, depuradoras, etc., si de lo que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300985
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300988
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300989
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300990
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300992
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300993
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300994
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300997
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301079
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301420
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estáis hablando es de que haya empresas privadas, ahora
hablamos de salones de juego, que aumenten, porque en picos
puntuales, porque tenemos un turismo de temporada, porque en
picos puntuales aumenta la población, el problema es que luego
siguen abiertos, y luego la población residente tiene acceso a
ellos; que, precisamente, lo que queremos es que no se
fomenten según qué costumbres o actitudes que puedan generar
enfermedades, como la ludopatía, por ejemplo. Y recuerdo que
en Baleares, al ser un turismo de temporada, cuando los
trabajadores están en los meses que no trabajan y sus zonas
quedan prácticamente desérticas, yo soy de... vivo al lado de
Santa Ponça, os puedo decir que en invierno prácticamente no
hay nada abierto, si lo único que hay abierto es un salón de
juego acabarían yendo ahí a jugar. 

Por lo tanto, creemos que tiene mucho sentido seguir
manteniendo la media teniendo en cuenta la población
residente, y yo sí que instaría, cuando se solicita que se tenga
en cuenta la población flotante, que sea para servicios públicos
como la sanidad, como carreteras, como infraestructuras, como
depuradoras, etc., no para empresas privadas que luego al final
el residente será el que pueda picar y el que pueda verse
perjudicado.

Y no..., con la que tampoco estamos de acuerdo, que, de
hecho, mantenemos..., quiero explicar la enmienda viva que
mantenemos, o el voto particular que mantenemos, y la
seguiremos manteniendo respecto a la excepción que se hace en
la publicidad de los casinos. No es tanto que se quiera
perseguir a esos herejes del norte ni nada por el estilo,
simplemente es que no compartimos la filosofía de que haya
excepciones justamente para casinos. Es verdad que se aprobó,
nos gusta más el texto original que se planteó desde el Govern,
que es que no se pueda, creemos que el prisma debe estar
siempre en tratarlo como lo que es, que sí que es verdad, que es
una actividad legal, se regula para que la gente no lo haga de
forma ilegal, pero no queremos tratarlo tanto como una
actividad recaudatoria. Entonces, para nosotros, que sus
principales clientes sean turistas no es la justificación como
para seguir.

Es verdad que si la comparamos, entre las que presentan
otros grupos, que es barra libre a la publicidad de los casinos
por completo, a la que ha presentado en este caso el Partido
Socialista, que al menos acota, son los sitios turísticos, se
puede, desde el prisma que se enfoca, se puede ver como más
razonable. Igualmente nosotros no estamos de acuerdo, con lo
cual, seguiremos manteniendo nuestra enmienda viva, nuestro
voto particular vivo al respecto.

En la..., luego, bueno, lo comentaré en los cinco minutos
porque es una enmienda que me tiene que hacer el Partido
Socialista respecto a la de industria, con lo cual, por mi parte,
ya ha terminado. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per posicionar-se respecte de les
esmenes que queden vives de la resta de grups, per part del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Díaz. 

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, presidenta. Seré brevíssima, algunes les votarem a
favor i unes altres les votarem en contra. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Díaz. Ara, per posicionar-se respecte de les
esmenes que es mantenen vives de la resta de grups
parlamentaris i per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula Sra. Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, presidenta. Abans d’iniciar amb les esmenes ja
presentades, volia presentar una transacció a l'esmena 1079,
que és del Grup Parlamentari Podemos, referent a la Llei
d'indústries. Crec que tots vostès tenen una còpia de la
transacció que els he fet arribar, per tant, la puc explicar, és,
per una banda, la supressió de l'article 3.4 i addició d'un nou
paràgraf, anomenat b), de l'article 4.1, on digui “malgrat
l’establert al paràgraf anterior, i com a requisit previ a l'inici i
execució de les obres i les instal·lacions, el promotor haurà
d'abonar a l'ajuntament les taxes o els imposts que
correspondrien a les llicències municipals que s'haurien
d'atorgar si el projecte no fos declarat projecte industrial
estratègic”.

Després hi hauria un segon punt, dins aquesta transacció,
que seria fer una transacció al punt 3 de l'esmena que presenta
el Grup Parlamentari Podem, que és substituir la paraula
“vinculant” per “determinant”. 

I després voldria fer una esmena in voce, en el sentit
d’afegir disposicions finals, una en el sentit de modificar la Llei
11/2022, de pressuposts generals de la comunitat autònoma, per
poder afegir els complements de la carrera professional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Triay, disculpi, només una qüestió d'ordre, no és una
esmena in voce, és una esmena per escrit que vostè ha presentat
i tenen tots els grups parlamentaris i els membres de la Mesa.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Exacte, així és.

LA SRA. PRESIDENTA:

Només per aclarir-ho.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, sí. Després, la segona modificació seria de la Llei
1/2022, de l'educació de les Illes Balears, afegir-hi el
complement de carrera professional. Tots tenen còpia de les
dues transaccions que acab d'explicar.
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I nosaltres no donaríem suport a la transacció presentada
per MÉS per Mallorca perquè consideram que és competència
municipal, llavors han de ser els ajuntaments que facin les
ordenances que corresponguin. 

A part d'això, queden dues esmenes..., vull agrair als grups
parlamentaris que han retirat esmenes que ja havien estat
aprovades en el mateix sentit a ponència. I després, quant a les
del Partit Popular que queden vives sobre escoletes, nosaltres
no les donam suport, consideram que sí que ha de ser un
aspecte que s’ha de tenir clarificat a la llei.

I després, sobre la publicitat de casinos nosaltres vàrem
presentar una esmena que va ser aprovada, llavors, nosaltres
consideram que volem seguir amb el suport a la nostra. 

Després, pel que comenta Ciutadans, estudiarem aquesta
esmena que vostè ens comenta, la 993, sobre els temes de
conceptes, i votarem que no en la resta de sentits.

Per tant, crec que deixarem, si hi ha més debat, al plenari.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Triay. Ara, en torn de rèpliques i
contrarèpliques, té la paraula el Sr. Sagreras, del Partit Popular,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No, presidenta, no en farem ús. Vull dir, hem volgut ser
pràctics a la primera, crec que la tramitació ha estat positiva,
s'han incorporat prou esmenes i, a més, tots els grups, tant de
l'oposició com del Govern, han coincidit amb moltes. Per tant,
crec que no hi cap discutir aquests cinc minuts. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta, nosaltres tampoc no en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. López.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Disculpi, Sr. Méndez. Disculpi, Sr. López, disculpi.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Vale, sí, perdón, no hemos acabado de entender, ¿sí que se
aceptará la de exceptuando el tema de escoletes no..., la parte
de concepción?...

(Remor de veus)

... no..., perdón, sí, preguntábamos porque, digo, pero es un
tema que tendríamos que tratar porque tiene..., bueno, quiero
decir, el problema es si el “exceptuando” es necesario o si estos
no tienen el carácter de centros de educación infantil porque
tienen otro carácter, digamos, determinado por la ley.

Vale, el que les decía, perdone, no se lo he dicho, el número
es el 993, este que nosotros no creemos que el Consell de
Govern tenga que... esto.

Y también, perdóneme, pero me permito referirme a la otra,
la 988, de las nuestras, que es a la exposición de motivos, y
entendemos que es una corrección jurídica, por mero...
digamos, por elegancia del propio texto, y es que se hace
referencia al “principio de necesidad” en el párrafo tercero,
cuando se llama “principio de proporcionalidad” cuando es el
“de necesidad”, y aparece otra vez en el séptimo, el “de
necesidad”, nos gustaría que ésta se la miraran con un poco más
de cuidado porque no aparecen los dos principios; las dos veces
se refiere al “de proporcionalidad” y en una de verdad está
hablando del “de necesidad”, es casi una corrección. Si
pudieran prestar un poco más de atención, según nuestro
criterio, es una mera corrección jurídica, vamos, o casi.

Y por lo demás, muchas gracias. Perdón, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, ara sí, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Por aclarar, la enmienda que nos pide
realizar el Partido Socialista, la 1079, que tiene que ver con la
industria, la aceptamos. Es real que nosotros lo que
pretendemos, y así queda, es que no se tenga que anticipar el
pago sino que se haga una vez que vayan a empezar las obras,
eso queda garantizado con la transacción. Y había un punto en
el que poníamos que los ayuntamientos no pudiesen cobrar,
pero, claro, los ayuntamientos, los propios que lo cobren, con
lo cual se recupera esa parte, solo que lo cobrarán cuando
vayan a empezar las obras, y no como antes, que tenían que
abonarlo previamente y, luego, si les decían que sí, para
adelante, pero si les decían que no, luego tenían que
devolverles el dinero en sí.

Pero comento, para que la letrada lo tenga en cuenta,
aceptaré la transacción a la 1079, pero mantendré la enmienda
original 1079, para poder votar también en pleno.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Exacto, voto particular a la 1079.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En el text original.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Pues texto original, vale, sí, tiene razón. Votaré a favor,
para que salga adelante la modificación, pero luego mantendré
el voto particular al original del texto, sí. Si queda claro, si la
letrada lo tiene claro, ¿sí? Vale, genial.

Y sí que comento -que no lo había dicho- que la 993 de
Ciudadanos sí que la votaremos a favor, la 993 de Ciudadanos. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. López, la 993, del Grup de Ciudadanos.
Perfecte.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, es la que aclaraba las competencias que quitaba una
pequeña parte, solo una, al final, de las que ya había puestas. Se
debatió en ponencia, se vio bien, se dijo que se preguntaría, que
se consultaría, no se ve mal, es otra.

Y la que ha comentado, pues la estudiaremos de cara al
pleno, porque la verdad es que ahora mismo mejor mirarla con
calma y no meter la pata.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Díaz.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Díaz. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Em vull disculpar si no m'he explicat
bé abans, però nosaltres consideram que les esmenes que fan
referència a les escoletes i guarderies estam d'acord amb el
sentit que hi ha dins la llei, llavors, a posta no donam suport a
les esmenes presentades pel Partit Popular. 

Vull confirmar-li una altra vegada al Sr. Méndez, que sí que
acceptam la 993, com ha comentat el diputat de Podemos, el Sr.
Alejandro López, i que acceptam el vot favorable, si vostès ho
consideren, a les transaccions que he presentat.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Triay. Un cop acabat el debat, passarem a
votar les esmenes i el vot particular. En primer lloc, passam a
votar conjuntament les esmenes que queden vives del Grup
Parlamentari Popular, que són la 898 i 933, són dues esmenes,
queda clar? Queda clar? 

(Se sent una veu de fons, inintel·ligible)

No. Ara passam a votar..., escolta, ara és la votació,
perdona, escoltau bé el que passam a votar: ara passam a votar
les esmenes que queden vives del Grup Parlamentari Popular,
que són les RGE núm. 898 i la 933/23. Ho tenim clar, tots?
Molt bé. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam a votar conjuntament les esmenes que
queden vives del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, les RGE núm. 912, 913 i 914/23. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Sagreras, què ha votat, vostè?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, també passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la RGE núm. 915/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Del Pi Proposta per les Illes Balears, senyor... Què ha votat,
vostè?

Abstencions?

Va, tornam a votar la RGE núm. 915/23, d’El Pi Proposta
per les Illes Balears.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca RGE núm. 940/23, que ha presentat una
transacció. Votam la transacció. Hi ha algú que s’oposi a votar
la transacció que ha presentat el Sr. Mas?

Per tant, passam a votar la transacció, no l'esmena.

Vots a favor de la transacció?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé. Ara passam a votar les esmenes que queden vives
del Grup Parlamentari..., bé, algunes de les esmenes que
queden vives del Grup Parlamentari Ciudadanos, que són les
RGE núm. 986, 997 i 993/23.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu:”Perdona un moment...”
i remor de veus)

M’he botat una votació? Perdonau, sí, perdonau. Disculpi,
Sr. Méndez, m'havia botat un grup de votacions del Grup
Ciutadans, disculpi, no és que li tengui mania, com pot suposar,
Sr. Méndez. Per tant, disculpau.

Passam al cinquè bloc d'esmenes del Grup Parlamentari
Ciutadans i passam a votar conjuntament les RGE núm. 989 i
la 994/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 7 vots en contra.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Les 989 i 994, i ha sortit: el PP i Ciutadans a favor, i la resta
en contra.

Ara sí, passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciutadans, les RGE núm. 986, 997 i 993/23... Ah, perdoni, sí,
és clar, com que s'han posicionat a favor d'una esmena.

Per tant, passam a votar les RGE 986 i 997/23. D’acord, la
993 no. Les RGE núm. 986 i 997/23.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

I ara passam a votar la RGE núm. 993/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

És que no he dit la votació anterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdó?

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, perquè a la 986 i la 997 eren 1 vot a favor, 7 vots en
contra i 1 abstenció, i no ho he dit públicament.  

I a la 993 són 8 vots favor i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte. Per tant, ara passam a votar l’esmena
RGE núm. 988/23, de Ciutadans.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el vot particular a l'apartat 2, relatiu al
punt 1 de l'article 7, del Grup Parlamentari Unidas Podem.

Vots a favor del vot particular?
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Sra. Díaz, no la veig.

Vots en contra?

Abstencions?

Vot particular, Sr. Sagreras, votam el vot particular, el
primer vot particular...

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester de manera
inintel·ligible) 

Sí, sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor i 6 en contra.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Ara passam a votar la transacció que ha presentat
el Grup Parlamentari Socialista a l'esmena RGE núm. 1079/23,
si no hi ha cap grup que s'oposi a aquesta transacció. Algun
grup s'oposa a aquesta transacció que tots tenen un paper? Per
tant, passam a votar aquesta transacció, d'acord?

Vots a favor de la transacció? 

En contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara, un momentet, Sr. López. Ara passam a votar el vot
particular per mantenir el text originari que ha demanat el Sr.
López, d’Unides Podem. Per tant, passam a votar el vot
particular. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara passam a votar les esmenes del Grup
VOX-Actua Baleares RGE núm. 1003, 1004, 1005 i 1006/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar l'esmena de VOX-Actua Baleares RGE
núm. 1007/23. 

Vots a favor?

Sr. Sagreras, és que si no aixequi més la mà. 

(Algunes rialles i remor de veus) 

Vots en contra?

Cap abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar una nova esmena que ha presentat la
Sra. Triay, que és una nova esmena que tots teniu per escrit, i
que si cap grup no s'hi oposa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... si hi ha qualque..., estau d'acord a votar la transacció
plantejada segons l'article 130.5? Passam a votar idò aquesta
esmena 

Vots a favor de l'esmena? De la transacció, perdonau. 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara ja hem acabat les votacions de les esmenes
presentades i les diferents transaccions, per tant, passam a votar
ja les denominacions, l'article únic i les disposicions i exposició
de motius del text en si.

En primer lloc, si ningú no demana votació separada,
passam a votar conjuntament la denominació del títol del
projecte de llei, la denominació de l'article únic, la
denominació de la disposició addicional única, les
denominacions -diré denominacions de tot el que dic, per no
haver de repetir-, disposició addicional única, disposició
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transitòria primera, disposició transitòria segona, disposició
derogatòria única, disposició final primera, disposició final
primera bis, disposició final primera ter, disposició final
primera quater, disposició final primera quinquies. Ara votam
la denominació de totes aquestes disposicions i títols que he
comentat. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de l'article únic. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eh? No, es vota el darrer, va al final. Tal vegada vostès
tenen un altre...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí. L’exposició de motius es vota al final. Ara passam a
votar la disposició addicional única.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició transitòria primera.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de la disposició transitòria segona.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

8 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició derogatòria única.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició final primera.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició final primera bis.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició final primera ter.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició final primera quater.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la disposició final primera quinquies.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

8 vots a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar l’exposició de motius.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA.

7 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 22/23, de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del
joc i de les apostes de les Illes Balears.

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

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

Bon dia a tothom.
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