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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SANS I REGIS:

Maria Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3970/21, del Decret Llei 2/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Passem ja al debat de l’únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a l’elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 3970/21, del Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

En primer lloc, passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de la RGE
núm. 5610/21 a la RGE núm. 5624/21, també les RGE núm.
5627, 5628, 5629, 5630, 5647 i 5648/21, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades pels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià, durant un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, intentaré ajuntar en grups les nostres esmenes a aquest
projecte de llei. Primer de tot, el primer grup d'esmenes que
presentam és relatiu a l'objecte del projecte de llei, en el sentit
que el projecte de llei sembla que va adreçat només a les obres
finançades per fons europeus que realitza la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i la pretensió d'aquest grup
d'esmenes d'El Pi és que el projecte de llei inclogui totes les
obres que es facin a les Illes Balears amb fons europeus, les
faci com a promotor la comunitat autònoma o les faci un altre
promotor, digui’s una altra administració pública, però sobretot
digui’s el sector privat, perquè, com tots vostès saben, els fons
europeus no només són per a les administracions públiques.

Per tant, entenem que els avantatges de tramitació i de
procediment que contempla aquest decret llei que ara tramitam

com a projecte de llei, s'haurien d’estendre a totes les obres
privades que es nodreixen de fons europeus, aquest seria el
primer grup de les nostres esmenes.

Tenim un segon grup d'esmenes relatives al tema de
l'increment d’empleats públics o càrrecs polítics, com a
conseqüència de la gestió d'aquests fons europeus. Aquest grup
d'esmenes el que cerquen és impedir que es produeixi un
increment de càrrecs polítics o d'empleats públics, sinó que hi
hagi una reassignació dels recursos dedicats a aquesta gestió de
fons europeus, però que, en cap cas, l’arribada d'aquests fons
europeus suposi incrementar encara més la nòmina de càrrecs
o d'empleats públics.

Un tercer grup de les nostres esmenes és relatiu a la
comissió del Pla d'inversions, la nostra pretensió en aquest grup
d'esmenes seria fer que la comissió fos molt més paritària, és a
dir que no hi hagués aquesta majoria aclaparadora per part de
membres del Govern de les Illes Balears, sinó que hi hagués
una composició més equànime, més equitativa, amb altres
administracions, amb consells insulars i també introduir la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears en aquesta
decisió i aquesta cogovernança de fons europeus.

Després tenim una sèrie d'esmenes tècniques que no
comentaré.

I després pas a temes més concrets, com que tenim dues
esmenes sobre el procés de consolidació de places de laborals
indefinits, ja sabem que és un tema que es troba a l'Estat, que,
en principi, fins i tot hi ha un acord per tramitar una llei al
Congrés dels Diputats, però ja vaig dir en ponència i reiter aquí
que nosaltres hem agafat una regulació d'una normativa del País
Basc que ens permetria almanco avançar un poc en la solució
d'aquesta temporalitat tan alta que existeix a les administracions
públiques en relació amb els seus treballadors. 

Tenim una esmena per al tema de l’l% cultural, el projecte
de llei elimina l’1% cultural per a aquests projectes finançats
amb fons europeus i la nostra pretensió és que aquesta
eliminació de l’l% cultural d'aquest projecte de fons europeus
no existeixi i, per tant, es mantengui la regla general, que és
que hi ha d'haver un 1% per a patrimoni cultural. 

Després tenim una esmena en relació amb la declaració
responsable per a la realització dels projectes i d'obres, perquè
el que pretenem és que, com a defensors de la declaració
responsable, aquesta figura també s'utilitzi per autoritzar els
projectes d'obres vinculats amb fons europeus. En sembla que
aquesta fórmula seria una agilitació del procediment i com que
el que pretenem, en teoria, és que aquestes inversions
provinents de fons europeus s'executin de la manera més ràpida
possible, evidentment la introducció de la declaració
responsable provocaria una agilitació i, per tant, ens podria
facilitar l'arribada d'aquests recursos tan desitjats.

Tenim una esmena en relació amb el canvi d'ús dels
establiments turístics obsolets i de baixa qualitat. Com saben
tots vostès, el nostre grup parlamentari ve fent bandera que la
regulació, actualment vigent, que va introduir el Govern no
funciona, no hi ha cap establiment que s'hi hagi acollit i, per
tant, necessita una millora, una reforma, un repensament.
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Nosaltres hem presentat una fórmula que simplement el que
pretén és fer-la més fàcil, reduir tràmits, reduir els requisits i,
per tant, possibilitar que aquest canvi d'ús sigui una realitat,
perquè pensam que el canvi d'ús ens permetria reduir les places
turístiques de les Illes Balears, per tant ens permetria reduir
pressió turística a les Illes Balears, eliminar aquest mixelín de
places de baixa qualitat i obsoletes, i, a més a més, ens
permetria obtenir pisos per fer efectiu el dret a un habitatge,
amb la qual cosa podríem aconseguir dos objectius amb una
mateixa mesura. Per tant, no acabam d'entendre la resistència
dels grups que donen suport a la majoria a entrar en el
replantejament d'aquesta norma, que és evident que ha estat un
fracàs, fins i tot la presidenta ho va reconèixer a una pregunta
que li vàrem formular a plenari. 

Tenim dues esmenes en relació amb el tema dels passatgers
i de les excursions que es fan a Cabrera. El Govern va introduir
una modificació en relació amb aquesta qüestió, que és
absolutament insatisfactòria per a les empreses que es dediquen
a fer aquestes visites a Cabrera, que computen l'aforament d'una
manera global per dia i no per moment puntual que hi ha a l'illa,
quan l’important és que no se superi un determinat aforament
a un mateix moment a Cabrera, però no que si a les dues
primeres hores del dia hi han acudit el límit màxim que
s’estableix a la normativa, ja no puguin tornar a visitar-la en tot
el dia cap turista. Això pensam que no té ni cap ni peus, i el que
pretenem, en tot cas, és que es recuperi la normativa que hi
havia al Pla rector d'usos i gestió del parc del Parc de Cabrera. 

I, finalment, tenim dues esmenes que ens fa especialment
il·lusió que les votin a favor: la primera, és el tema dels pactes
successoris; entenem que el Grup Parlamentari MÉS, ja que va
donar suport a la nostra proposició no de llei, que deia el
mateix que diu aquesta esmena, però ara amb vocació de
convertir-se en llei, i tenia efectes pràctics, el lògic, el coherent,
el congruent seria que donassin suport a la nostra esmena
perquè els pactes successoris recuperin els beneficis fiscals que
existien a la Llei de l'impost... que existeix a l’Impost de
successions i donacions, que s'apliquen a Galícia i a Catalunya
perquè varen fer una norma com la que nosaltres plantejam,
però que no s’aplica a Balears per manca d'aquesta normativa. 

I finalment, els ho vaig pregar en ponència i els ho torn a
pregar, aquí hi ha un tema absolutament tècnic, que vaig
comentar amb els lletrats de la casa i varen confirmar que era
així, que és el tema de la derogació de l'article 2.2 de la Llei
7/2013, d'activitats. Un tema, ja dic, absolutament tècnic, però
que s'ha comprovat que a totes les bases legals que s'utilitzen
per als operadors jurídics continua sortint com un article vigent,
quan en teoria en aquest parlament vàrem consensuar una
esmena, que es va aprovar, per a la derogació d'aquest article.
Per tant, aquí hi ha una incongruència, si ho volem dir d'aquesta
manera, que crec que hem de resoldre per un tema simplement
de seguretat jurídica.

Per tant, els prec, sobretot, que aquest tema absolutament,
ja dic, tècnic, sigui votat favorablement perquè crec que
almanco donaríem llum i claredat als operadors jurídics.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara, per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, de la RGE núm. 5631/21 a la RGE
núm. 5641/21, RGE núm. 5643/21 i RGE núm. 5644, 5645,
5646 i 5676/21, i per posicionar-se respecte de les esmenes, té
la paraula el Sr. Castells, qui assisteix per videoconferència i
que esperem que es trobi millor. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies també pels seus
bons desitjos i afortunadament sí, em trobo bé.

Bé, jo començaré, més que entrar a esmena per esmena, que
vàrem ja poder fer el debat en ponència, faré una valoració
global d’aquest projecte de llei, inicialment un decret llei,
sobretot pel que fa al seu impacte, la seva incidència a facilitar
i agilitar la tramitació de tots aquells projectes que es financen
amb fons provinents del mecanisme europeu de resiliència.

És a dir, nosaltres aquí tenim una norma que en el seu
moment quan es va promulgar va semblar que era fonamental,
era necessària, sobretot perquè calia accelerar l'execució de tots
aquests projectes que es financen amb fons europeus, i ens
vàrem trobam amb la sorpresa que el Govern, via decret llei, fa
aquesta feina, que és positiva i que calia fer-la, perquè,
evidentment hi haurà un temps peremptori per executar tots
aquests projectes, però que, a més a més, es treia de la màniga
un pla estratègic autonòmic en el qual s'hi podia posar
qualsevol altra cosa; és a dir, no només aquells projectes
finançats amb fons europeus sinó qualsevol actuació que el
Govern de les Illes Balears considerés estratègic, que anés més
o manco en la línia del que s’establia als fons europeus. 

Nosaltres creiem que aprofitar el mecanisme de recuperació
i resiliència per fer passar per aquest canal preferent, prioritari,
qualsevol projecte que el Govern consideri estratègic, en els
quals, doncs, n'hi ha alguns que hem pogut estar debatent els
darrers anys, amb els quals, per exemple, el nostre grup no hi
està d'acord, em semblava que era un abús i era fins a cert punt
una perversió de la finalitat que havia de tenir aquesta llei. 

Per tant, aquesta és una de les diferències de fons que tenim
amb aquest decret llei ara, projecte de llei, en el qual amb molts
d’aspectes estam d'acord, perquè tots aquells mecanismes que
s'estableixen a nivell d'incentius per al personal, a nivell de
flexibilització per a la contractació de personal, a nivell de
flexibilització i agilitació de tramitacions, de subvencions, de
convenis, tots aquests mecanismes aplicats als fons de
recuperació i resiliència ens semblen perfectament adequats i
ens semblen justificats. El que ens sembla un abús és estendre
tot això a qualsevol projecte que el Govern declari estratègic.
Per tant, aquí, tot i que sigui per a aquest aspecte puntual, és un
defecte que nosaltres creiem que contamina gran part del decret
i aquests han estat els problemes de fons més importants que
nosaltres teníem amb aquest decret llei. 

Això va fer que nosaltres en el seu moment negociéssim
amb el Govern el nostre suport a aquest decret, a canvi que la
comissió que havia d'aprovar el Pla estratègic autonòmic
tingués una composició paritària, entre els consells insulars i el
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Govern. Ni tan sols això s'ha complert, és a dir, l'única condició
que posàvem per donar suport, sorprenentment, no s'ha
complert i, per tant, des d'aquest punt de vista la nostra
frustració o la nostra decepció de com ha quedat aquest
projecte de llei, doncs, és important. 

A part, també he de dir una cosa, i al final de la meva
intervenció ho diré, és a dir, hi ha alguns dels elements que
contenia el primer decret llei, ara projecte de llei, i les esmenes
que han presentat molts de grups que han quedat desfasades pel
pas del temps. És a dir, el mes d'abril el Govern aprova un
decret llei que diu que abans del mes de setembre o..., perdó,
que diu que hi haurà d'haver un pla estratègic autonòmic;
llavors resulta que, com que des que es va aprovar el decret llei
i es va aprovar de tramitar-lo com a projecte de llei, han passat
tants mesos, ara discutim un projecte de llei quan el Pla
estratègic autonòmic ja està aprovat, amb la qual cosa ens
temem que amb aquesta dilatació en la tramitació i, per tant,
amb la falta d'interès dels grups del Govern, que són els que
impulsen, per bé o per mal, el calendari de treballs de la
Cambra, ens trobem que discutim a misses dites, com es diu,
temes que s'haurien d'haver debatut, s'haurien d'haver aprovat,
com a molt tard, abans de l'estiu.

Però recordem que molts grups vam demanar que aquesta
llei es tramités el mes de juliol i els grups del Govern hi van
votar en contra. Per tant, aquest també és un altre element que
s'afegeix al despropòsit i, d'alguna manera, a una sostracció de
la capacitat legislativa d'aquest parlament, perquè, és clar, si
s'aprova un decret llei el mes d'abril, s'acorda que es tramitarà
com a projecte de llei i resulta que fins al mes de novembre -30
de novembre- no aprovam el dictamen i, per tant, no s'aprovarà
fins al mes de desembre, al final ens trobam davant d’un
buidatge de la capacitat legislativa d'aquest parlament, per la
desídia del Govern i dels grups del Govern, que no han donat
prou preferència a aquest decret llei. D’alguna manera també
es frustra un dels elements de negociació que vam tenir
nosaltres amb el Govern, nosaltres, amb el Govern, vàrem
acordar donar suport a canvi que això es tramités com a
projecte de llei, és clar, si això es tramita al cap de set, vuit,
nou mesos de decalatge, doncs queda totalment desnaturalitzat
aquest pacte.

I volia, evidentment, fer èmfasi i em semblava molt més
important per entendre la posició del nostre grup, explicar
aquest aspecte general que no pas entrar a totes i cadascuna de
les nostres esmenes.

Dit això, vull ressaltar tres elements positius. El primer, les
mesures de flexibilització de la gestió dels projectes finançats
amb fons europeus, a nosaltres això ens sembla fonamental.

I després, dues esmenes o dos grups d'esmenes que hem
aconseguit aprovar: una, és el tema de l’1,5% cultural, és a dir,
ja que enteníem que s'havia de deixar en suspens la norma de
l’1%, vàrem presentar com a alternativa que la resta
d'inversions portés aquest 1,5%, això s'ha aprovat, és un
element positiu i agraesc als grups del Govern que hagin
acceptat aquesta esmena. I després, també, unes transaccions a
què hem arribat i que ens han proposat els grups del Govern
sobre una disposició addicional que nosaltres proposàvem
afegir, relativa a modificacions de la Llei de carreteres. Són dos

elements positius, petits, puntuals, si vostès volen, però també
m'ha semblat oportú deixar-ne constància. 

Abans d’acabar, volia dir, Sra. Presidenta, que retir en
aquest moment tres esmenes, per alleugerir en la mesura del
possible les votacions, que són esmenes que han quedat
desfasades per aquest fet que he esmentat, pel fet que el Pla
estratègic autonòmic ja està aprovat i que, per tant, no té sentit
que en el projecte de llei aquestes esmenes s'hi incorporin i, per
tant, no té sentit mantenir-les. Concretament, són la 5632, la
5636 i la 5637/21.

Per acabar, i pel que fa al sentit del vot, nosaltres
mantindrem el vot que ja vam formular en ponència, que
consisteix en votar a favor d'algunes esmenes dels grups de
l'oposició, especialment algunes d'El Pi, algunes del PP, que
van en la línia de la crítica que ja he comentat a aquest decret
llei, i a la resta d'esmenes ens abstendríem. Per tant, faríem el
mateix vot, conscient, crític, que vam fer en ponència.

I simplement recordar que -i supòs que ho dirà algun dels
portaveus dels grups del Govern- que s'ha arribat a una
transacció respecte de l'esmena 5640, que entenc que..., o sé,
que ja s'ha repartit a tots els portaveus i que els agrairé molt
que no hi posin cap objecció perquè es pugui votar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara, per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm.
5649/21 a la RGE núm. 5668/21, i la RGE núm. 5672/21, i per
posicionar-se respecte d’això, té la paraula el Sr. Antoni Costa,
per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
m'agradaria començar aquesta breu intervenció posant de
manifest que el Partit Popular ha presentat prou esmenes a
aquest projecte de llei i m'agradaria posar de manifest, des del
principi, que cap dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern ha tengut la voluntat de pactar absolutament res amb el
Partit Popular en relació amb aquestes esmenes. Vull deixar-ne
constància en aquesta comissió, perquè és totalment així.

No ha estat la voluntat del Partit Popular no pactar
absolutament res, com sí és la voluntat dels grups parlamentaris
que donen suport al Govern, sinó que nosaltres sempre hem
mantengut que, en matèria de fons europeus, hauríem de ser
capaços de posar-nos d'acord. Per què? Perquè és una matèria
que probablement comprometran vostès la despesa fins al 2023,
però vostès no saben si l'executaran a partir del 2023, perquè es
convocaran eleccions i no sabem si vostès podran conformar
govern o no. 

En conseqüència, des de fa ja temps, des d'aquest mes de
setembre, amb la presidenta Marga Prohens, hem intentat
pactar amb vostès, bàsicament amb el Partit Socialista, que és
el grup majoritari que dona suport al Govern, alguna, no només
esmena, sinó també algun tipus de pacte que vostès han rebutjat
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de forma sistemàtica, i m'agradaria que quedàs constància en
aquesta comissió.

Per altra banda, les esmenes que queden vives, que són totes
evidentment, excepte tres qüestions puntuals que no tenen cap
sentit ni un, m'agradaria destacar, en primer lloc, la creació
d'una comissió mixta, perdó, una comissió permanent, per tal
de controlar fons europeus; per fer la nostra tasca de control
dels fons europeus creiem necessari que es creï una comissió.
El Partit Socialista i la resta de grups parlamentaris que
conformen el Govern sempre s'hi han oposat de forma radical,
de forma radical, han vetat la possibilitat, o així ho entenem
nosaltres, que els grups parlamentaris facin la tasca que els
ciutadans ens han atribuït, que és la labor de control al Govern.
Bé, idò vostès, els grups parlamentaris que donen suport al
Govern, s'han negat sistemàticament a la creació d'aquesta
comissió de fons europeus, comissió de control de fons
europeus.

Això sí, vull fer una crida a tots els grups parlamentaris que
som aquí representats perquè a la nova votació que farem en
relació amb aquestes esmenes, dins el temps que pertoqui, però
avui mateix, es voti a favor de l'esmena 5649, la 5649 que és,
com dic, aquesta disposició addicional que proposam de
creació d'una comissió no permanent, perdó, una comissió
permanent, a veure..., sí, una comissió permanent, perdó.

Amb aquesta tasca també de control, que, repetesc, ens
atribueixen els ciutadans de les Illes Balears als que som a
l'oposició, també hi entra un conjunt d'esmenes amb les quals
intentam que de forma periòdica, de forma periòdica, el Govern
de les Illes Balears tengui l'obligació de transmetre a aquest
parlament un conjunt d'informació, un conjunt d'informació
variada, es tracta de quatre o cinc esmenes que van en aquest
mateix sentit, d'una forma periòdica, d’una forma trimestral i
dins els vint següents dies del mes, s'hagi de transmetre de
forma obligatòria aquesta informació al Parlament. Hi han votat
fins ara en contra, demanaria que, si no volen votar totes
aquestes esmenes a favor, almenys alguna que ens faciliti
aquesta labor de control. 

També tenim una esmena de supressió del tema de l’1%
cultural. Nosaltres no entenem, en cap cas, que pel fet que es
financiïn les obres o els projectes amb fons europeus, s'hagi de
suprimir l’1% cultural; per tant, seguim mantenint que no s'ha
d'eliminar aquest 1% cultural perquè no té cap sentit que sigui
així.

Tenim una altra esmena d’una cosa que també és reiterativa
i que això, Sr. Marí, que és diputat representant d'Eivissa, com
jo mateix, sabrà que tenim un problema greu a Eivissa, un
problema que pateixen cent famílies dels apartaments Don
Pepe, situats a Sant Josep. Sí, el Sr. Borràs aixeca les mans,
però els que aixequen més les mans són les cent famílies que
abans d'aquest Nadal, els tiraran, els fotran, -vostès, vostès, sí,
vostès-, els fotran al carrer, vostès, perquè en cap moment..., si
no els agrada la solució que proposam des del Partit Popular,
ens diguin quina és la solució que proposen vostès. Podem
acceptar la possibilitat de transaccionar aquesta esmena, si
tenen vostès la voluntat política suficient, però com que no
tenen ni voluntat política ni voluntat de res en aquest sentit,
l'únic que acabaran fent és fotre al carrer, uns dies abans

d'aquest Nadal, moltes famílies que necessiten aquests
habitatges per viure, i ho faran vostès: Podemos, MÉS per
Mallorca i el Partit Socialista, i ho faran vostès.

Per altra banda, entenem que és una vergonya que a l'article
4 vostès retribueixen amb 6, 6, sí, crec que són 5 o 6 persones
de la Conselleria de Fons Europeus, amb una retribució
equivalent als caps de departament, funcionaris que són dels
que més cobren de la comunitat autònoma, vostès en necessiten
6, 6 de cop, 6 a la conselleria. Ens sembla des del Partit
Popular una vergonya que hagin de constituir una conselleria
nova amb 6 caps de departament, una vergonya.

Per altra banda, consideram que, és clar, a l'article 5, que el
Parlament també hauria de participar no en l’elecció de
projectes, però sí almenys en el Pla estratègic autonòmic,
participar els grups parlamentaris amb un representant, no dic
que tenguin majoria, però sí que puguem participar els grups
parlamentaris amb un representat per almenys donar l'opinió
d'aquell grup parlamentari a l'hora d'elaborar el Pla estratègic
autonòmic. 

Evidentment, ho ha dit bé el Sr. Castells, duim set mesos
des que vostès varen aprovar aquest decret llei i han fet plans
estratègics autonòmics, han declarat projectes estratègics i han
fet el que els ha donat la gana, en base evidentment al decret
llei, no dic que sigui il·legal, ho han fet vostès en base al decret
llei, han retardat aquest projecte de llei, i ja està, no? Per tant,
poc sentit ja té aquesta esmena perquè ja l'han fet.

La comissió mixta bilateral Govern-consells, entenem
també que hauria de ser paritària, com ha dit algun altre grup
parlamentari. Consideram que les retribucions variables per
objectius i les productivitats, que no estam en contra que es
pugui pagar als funcionaris retribucions variables i
productivitats, del que estam en contra és que només es pugui
pagar als funcionaris de fons europeus. Per què als funcionaris
de fons europeus es poden pagar retribucions variables i
productivitats i en canvi a la resta de funcionaris, que puguin
fer una tasca equivalent a la de fons europeus, no se'ls pot
pagar? És quelcom insòlit, o tots o cap!, o a tots els que fan les
tasques equivalents a les que puguin fer els de fons europeus
se'ls paguen retribucions variables i productivitats o no es paga
a ningú. 

Nosaltres entenem que la figura del director de projectes és
una figura innecessària i, per tant, proposam suprimir-la.

Proposam també suprimir la disposició addicional cinquena,
que és la contractació de personal amb caràcter extraordinari.
Vostès, el caràcter extraordinari el decreten i el decreten
eternament, és igual si hi ha COVID que si no n’hi ha, si hi ha
d'haver processos de contractació extraordinària o no, a vostès
els és indiferent. Vostès fan un procés i tot sempre és
extraordinari i endavant, vostès fan... evidentment el que
estimen convenient, tenen vostès majoria, fan el que els dóna
la gana.

Fins i tot a la disposició addicional desena, que nosaltres
també proposam suprimir-la, és el 65.1 el que posa la Llei de
finances, al 65.1, a vostès qualsevol limitació que pugui
haver-hi i que, per tant, hagi de ser el Parlament el que hagi de
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prendre alguna decisió, a vostès, al Govern de les Illes Balears,
al Govern de la Sra. Armengol els incomoda molt el Parlament.
Vull dir, haver de donar explicacions no cau bé a una persona
autoritària com la presidenta Armengol i, en conseqüència, si
s’han de carregar els llindars que proposa el 65.1, doncs, ei!, es
fa una disposició addicional, la desena en aquest cas, se'ls
treuen vostès de damunt i s'ha acabat la història, vull dir,
aquesta és la seva forma d'actuar.

I finalment, també proposam suprimir parcialment la
disposició final primera en matèria de contractacions
extraordinàries dels articles 17, 18 i 19 de la Llei 2/2020.
Efectivament, vostès... en fi, les contractacions extraordinàries,
que eren una autèntica aberració dels articles 17, 18 i 19 de la
Llei 2/2020, una aberració contractual, en fi, vostès diuen: bé,
els modificarem parcialment, fan..., en fi... el que vostès
estimen convenient aprofitant la seva majoria.

 Finalment, no puc acabar sense criticar profundament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, eh?

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, presidenta-, dic que no puc acabar sense criticar
profundament la política granera que fan vostès a tots els
projectes de llei, dic “política granera” perquè vostès obrin tots
els calaixos de les conselleries, les conselleries els envien el
que estimen convenient modificar, els és igual si té relació o no
amb el decret llei que es debat i foten les disposicions finals
que resulten necessàries i modifiquen el que els dona la gana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, li demanaria que acabés, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Ja acab, només per dir que una part substancial de les
esmenes d'El Pi les votarem a favor perquè compartim
declaracions responsables, agilitació de projectes i pactes
successoris i hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Costa. Ara per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE
núm. 5694/21 a la RGE núm. 5701/21 i RGE núm. 5703, 5704,
5705, 5706 i 5707/21 i per posicionar-se té la paraula el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, no faré intervenció, la diputada que
havia de defensar-les no ha pogut venir. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Comencem, doncs, els
torns en contra, en primer lloc passam la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Esperança
Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, avui som aquí ja tramitant quasi el
final d'aquest projecte de llei. Vull dir que durant la ponència
ja es varen acceptar les esmenes que havíem presentat com a
grup parlamentari i que, a més, també vàrem acceptar tota una
sèrie d'esmenes d'altres grups parlamentaris. 

Bé, intentaré anar un poc en l’ordre de les intervencions que
s'han produït, primer començaré per part d'El Pi, nosaltres
creiem que no és necessari incloure les esmenes que ha
comentat que fan referència a l'objecte, perquè els fons
europeus si tenen una condició és que per tramitar-se és evident
que les institucions públiques les poden tramitar, però també és
una condició que hi hagi una col·laboració publicoprivada i,
per tant, no hi ha cap tipus de problema en aquest sentit i, per
tant, consideram que no és necessari que s'hi incloguin.

Després en el tema del procés de consolidació, vull
comentar que en el si del Congrés també es va tramitar en
forma de projecte de llei aquesta qüestió, que s'han incorporat
diferents modificacions que, si bé és cert que no tenen content
tothom, però que és una aproximació que s'ha produït allà, al
Congrés.

Quant a l'IVA cultural jo vull dir que el nostre grup
parlamentari defensa l'IVA cultural, de fet a la ponència no
només MÉS per Mallorca havia presentat una esmena per
augmentar d’1 a 1,5, sinó també que els grups que donam
suport al pacte també la vàrem presentar, i pensam que aquest
1% cultural és necessari perquè és una font de finançament de
projectes d'índole cultural o patrimonial, però crec que hi ha
tota una sèrie de qüestions tècniques i jurídiques que en aquest
debat no es poden obviar, i per això nosaltres avui no donarem
suport a les esmenes presentades pels diferents grups que
demanen suprimir l’excepció que ja ve en aquest projecte de
llei. El motiu és perquè el dret europeu preval per sobre de la
resta de drets i això és important que es tengui en compte
perquè els fons europeus tenen la seva pròpia regulació i, com
dic, preval per sobre del nostre nivell autonòmic o estatal.

També hem de saber que aquests fons tenen una naturalesa
que és una subvenció finalista i que amb això la Unió Europea
és molt rigorosa perquè si ens donen ics doblers, per exemple,
per fer una obra, és per destinar-los a aquella obra i no a altres
qüestions, i això és una qüestió que, bé, com dic, el dret
europeu està per sobre de la legislació autonòmica i, com dic,
és un tema de projectes finalistes i, per tant, em sap greu si tal
vegada hi ha grups que no ho comparteixen, però és que això
està posat així. 

Després, el tema de canvi d'usos o de la declaració
responsable, crec que són qüestions que ja s'han plantejat a
altres iniciatives legislatives en aquesta cambra, nosaltres
mantenim el nostre posicionament i per això hi farem un vot
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contrari. Pensam que la declaració responsable es va posar per
unes qüestions concretes i per un temps concret i d'aquí
nosaltres no ens mourem i, per tant, com dic, mantenim aquest
vot contrari.

Sí que... el que vostè ens va comentar de l’esmena 5621 a
ponència, hi hem fet una reflexió i també ho hem estudiat i sí
que hi donarem suport.

Quant a MÉS per Menorca, vull comentar que sí, hem
arribat a un acord de transacció, a la 5640, és una transacció
que si no ho he entès malament, el Sr. Marí durant el Ple ha
entregat les còpies als diferents grups parlamentaris, és una
modificació de la Llei de carreteres, si bé és cert que el Consell
de Mallorca, per exemple, no tenia problemes per fer carrils
bici i també poder posar totes aquestes canalitzacions de
subministrament, però sí que a altres institucions hi ha hagut
tota una sèrie de dificultats tècniques i jurídiques que pensam
que, després d'haver parlat amb MÉS per Menorca, s'ha arribat
a un acord que crec que és beneficiós que avui pugui sortir
endavant. Per tant, el nostre grup parlamentari també demanam
que no hi hagi inconvenient per la resta de grups parlamentaris
i que pugui sortir endavant per tal, com dic, de poder facilitar
la construcció de carrils bici i que  els subministraments puguin
passar de forma paral·lela per a aquestes infraestructures, i no
per sota, que era un poc la proposta inicial del grup proposant.

Després, ja passant al Partit Popular, el Sr. Costa ens ha dit
que no hem volgut pactar res, que no ens hem volgut posar
d'acord amb aquesta matèria, però jo, cada vegada que parlam
de fons europeus i parla el Partit Popular, li he de recordar el
que es va dedicar a fer el Sr. Casado quan es varen anunciar
fons europeus, i és anar a Europa a dir que Espanya era un
estado fallido i que se'ns haurien d'aplicar les mateixes
restriccions que a Polònia i a Hongria. I això vull que quedi
sempre en el Diari de Sessions, perquè trob important que se
sàpiga quin és el pensament real que té el Partit Popular quant
a fons europeus. 

Després també els preocupava l'execució d'aquests fons. Bé,
jo li dic que no passin pena, que aquests fons europeus
s'executaran, com ho hem fet amb aquestes ajudes directes,  que
varen arribar 855 milions d'euros aquí, que la nostra comunitat
autònoma, el nostre govern sí que va tramitar i no ho ha fet el
govern del Partit Popular. Per tant, jo li dic: no es preocupin
que els fons europeus sí es tramitaran si estan en mans dels
grups progressistes.

Els comentam també, els tornam a convidar a participar en
els espais on parlam de fons europeus amb totes les
administracions d'aquesta comunitat autònoma, amb els agents
socials, amb els representants d'aquestes illes perquè estic
convençuda que si els veuen asseguts a aquesta mesa on hi ha
representats tots aquests agents crec que estaran contents de
veure que el partit majoritari de l'oposició participa d'aquests
espais. 

Després, bé, la qüestió de personal crec que és important
que hi hagi personal tramitant fons europeus perquè, com dic,
són unes quantitats de doblers molt importants que arribaran a
la nostra comunitat autònoma, que s'han de tramitar, que tenen
un període concret per executar-se i que, per tant, és una

qüestió que nosaltres no compartim el seu punt de vista quant
al que es refereix a temes de personal. De fet, es va aconseguir
parlar amb la Unió Europea per tal que una part d'aquest
personal es pugui pagar també amb fons europeus per tal de
tramitar-se més.

Després, sí que vull acabar que vostè ens ha fet una crítica
als grups que donen suport al pacte que presentam a aquesta
iniciativa temes que no tenen a veure amb fons europeus, però
just després vostè anuncia que votarà a favor de temes que ha
presentat El Pi, que tampoc no tenen res a veure i, per tant, bé,
que jo, massa bé si els vota a favor!, però crec que un poc de
coherència també amb les crítiques que vostè ens fa.

I crec que això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara és el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Joana
Aina Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, molt breument, perquè jo crec que també la Sra. Sans
ha explicat moltes de les coses que nosaltres, per aquest motiu,
també vàrem votar a favor o en contra a la ponència. Nosaltres,
com a MÉS per Mallorca, seguirem bàsicament el sentit del vot
que vàrem mantenir a la ponència, tret d'una esmena que crec
que afecta temes de derogació, que no sé si és una d'El Pi, que
és una qüestió tècnica, i aquesta que ja s'ha comentat
transaccionada del Grup Mixt, de MÉS per Menorca, referent
a la modificació de la Llei de carreteres, que ja també de
qualque manera s'havia anunciat aquí en aquest moment quan
es va tractar la proposició de llei que havia presentat el Grup
MÉS per Menorca. 

En aquest sentit, tampoc no vull deixar d’alegrar-me que
s'hagi aprovat  l'increment d’un l,5% dedicat a cultura en el
tema d'infraestructures, evidentment no és el que tots
desitjaríem, però sí que és cert que el fet que no es pugui
aplicar un 1% sobre els fons europeus és una qüestió de
normativa europea i que no té res a veure amb la voluntat o no
voluntat d'aquest govern. 

Per tant, jo l'únic que dic és que aquest decret llei ja està en
vigor, moltes de les mesures és cert que ja s'han implantat, ha
passat el temps. Nosaltres creiem que és important que aquestes
mesures d'agilitació o de flexibilització s'hagin posat en marxa
com a decret llei i, evidentment, consideram que s’han de
mantenir en aquest moment com a projecte de llei, que és el
que sortirà d'aquesta cambra.

És evident que també des de MÉS per Mallorca volem
ressaltar, precisament, la bona gestió en fons europeus que es
va iniciar des del 2015, i jo crec que en això també és
important reforçar aquesta idea que la comunitat de les Illes
Balears no està en aquell moment del 2015, on l'execució de
fons europeus era quasi un poc..., diguem molt baixa, era
deficitària, amb molts problemes i, per tant, aquests temes s'han
superat, s'han superat amb professionalitat, s'han superat amb
bona gestió i que, per tant, esperam i desitjam i creiem que ha
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de continuar així, sobretot ara amb aquesta aportació, amb
aquest impuls d'aquests nous fons europeus de resiliència i de
recuperació i aquests fons de React i tots els que venguin.

Jo en part comprenc quan el Sr. Castells ha fet referència
que aquest pla estratègic se surt del marc només de fons
europeus i va més enllà, que fins i tot és un pla estratègic
autonòmic que no està subjecte, que no es refereix només a
fons europeus, és un pla estratègic d'inversions a llarg termini,
surtin els recursos d'on surtin, surtin de recursos propis, surtin
de recursos estatals. I jo en això puc entendre un poc tal vegada
la seva crítica, però sí que la veig positiva, crec que seria una
equivocació si la comunitat autònoma fes un pla estratègic
només limitat o que tengués una visió global. Crec que era
necessari i, evidentment, crec que això ha de tenir el seu debat,
hi ha la Comissió d'Hisenda per tenir aquest debat d’aquest pla
estratègic, demanar totes les explicacions i fer el control i
seguiment que sigui necessari.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campomar. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra la Sra.
Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a los miembros de esta
Comisión. Tal y como manifesté ya en el debate sobre el
Decreto Ley 3/2021, que ahora se tramita como ley en este
Parlamento, esta normativa es necesaria para poder aplicar en
nuestra región el Real Decreto Ley 36/2020, que fue aprobado
en el Congreso de los Diputados en el mes de enero, y que es
necesario para que los fondos europeos puedan llegar a los
ciudadanos de las islas.

De la correcta y responsable aplicación de los fondos
europeos depende la necesaria recuperación económica,
después de una brutal caída en la actividad, en el producto
interior bruto que hemos vivido, concretamente en esta
comunidad autónoma, a consecuencia de la torpe gestión de la
pandemia que ha llevado a cabo el Gobierno de España y el
Gobierno regional de Baleares.

Nuestro Grupo VOX en este Parlamento pretende que esa
recuperación sea una realidad y no que se quede todo en una
foto, como la del Plan autonómico de reactivación y
transformación económica y social de las Islas Baleares, que no
ha servido para nada, más que para vender humo a la gente y
aparentar que el Gobierno de Baleares buscaba consensos
cuando en realidad todo ha sido una farsa, como ya sabíamos
desde el principio. 

Por eso precisamente no quisimos participar en ese paripé,
a diferencia de otros partidos y organizaciones, pero como
siempre ocurre al final el tiempo nos pone a cada uno en
nuestro sitio. Ahora, en cambio, estamos ante la oportunidad
real de impulsar nuestra economía y para ello es necesario
hacer un buen uso de los fondos europeos. 

No debemos permitir que todo se malgaste en proyectos
improductivos, al estilo del Plan E, de Zapatero, que no sólo no
consiguió impulsar la economía sino que nos abocó a los
mayores recortes de la historia reciente de nuestro país, cuando
por primera vez en la historia se llegó incluso a bajar, no ya a
congelar, sino a bajar el sueldo a los funcionarios públicos y a
la congelación de las pensiones. 

No confiamos en que los actuales gobiernos, tanto nacional
como regional, sean capaces de revertir la situación que ellos
mismos han creado; de hecho, ya se está repitiendo el mismo
patrón que con Zapatero, con la subida de impuestos, y aquí en
Baleares con el recorte del 2% del complemento específico a
médicos y funcionarios. 

Por todo ello, para frenar esta deriva de las políticas
suicidas de la izquierda que gobierna este país, es de vital
importancia invertir de forma adecuada los fondos europeos
que lleguen a Baleares.

Y teniendo en cuenta que en los últimos años, España es el
país con menor porcentaje de ejecución de fondos europeos, es
necesario un esfuerzo para que nuestro país y nuestra
comunidad autónoma puedan gestionar los fondos de forma
ágil y eficaz, y no sólo es una cuestión de volumen, sino
también de estrategia, porque la ruina de miles de empresas de
los diferentes sectores económicos, se ha cebado especialmente
con las empresas de Baleares, que ha sido la región más
perjudicada, no sólo de España, sino de Europa, gracias a las
restricciones impuestas por el Gobierno de la nación y el
Gobierno autonómico, que han afectado mayoritariamente al
sector servicios, del que depende mayoritariamente la economía
de estas islas basada en el turismo.

Recordemos que el Gobierno de la Sra. Armengol llegó
incluso a intentar continuar con las restricciones, una vez
finalizado el estado de alarma, llegando a tener que intervenir
el Tribunal Supremo, para tumbar sus medidas liberticidas.
Ahora la prioridad debe ser mantener con vida lo que aún
queda en pie y desde luego, aumentar impuestos no es lo
apropiado, en una región cuya economía agoniza; de hecho, en
ningún otro país de nuestro entorno se han dedicado a subir
impuestos, con los tiempos que corren. Sólo los malos gestores,
que no saben cómo gestionar de forma más eficiente, necesitan
más y más dinero para seguir manteniendo una estructura
administrativa ineficiente, como es el caso de España, a costa
de asfixiar a la población con una carga impositiva que hincha
las cuentas del sector público, a costa de asfixiar al sector
privado, que es precisamente el que crea riqueza y puestos de
trabajo de forma sostenible económicamente, sin endeudar cada
vez más las arcas públicas.

España ha sido el país con mayor pérdida de empleo y
mayor destrucción económica y dentro de España, Baleares
ocupa el primer puesto del pódium. Y aún así, tanto el Real
Decreto Ley estatal 36/2020, como la normativa autonómica
que se aprueba aquí, está más enfocada a crear una especie de
nuevo orden económico, que en ayudar a recuperar a quienes
están agonizando. Esta pandemia está siendo aprovechada por
los gobiernos de izquierdas, para intentar transformar nuestra
economía, conforme a los dictados ideológicos de la izquierda
globalista. Somos conscientes de ello, si bien por
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responsabilidad, no vamos a obstaculizar la llegada de los
fondos europeos, votando en contra de una normativa necesaria
para su aplicación cuanto antes. 

De ahí que nuestro grupo se abstuviese en la convalidación
del real decreto ley en el Congreso de los Diputados y en el
decreto ley autonómico que ha dado lugar a la tramitación de
la ley, cuyas enmiendas presentadas por otros grupos políticos,
se han debatido hoy aquí. Y nuestro grupo, siguiendo con
nuestra posición y en coherencia con lo manifestado
anteriormente, votaremos abstención, tanto en la mayoría del
articulado, como en la mayor parte de las enmiendas
presentadas.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Por último, pasamos el turno al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Jo pens que és important fer una mica de context, però
bé, hi ha altres companys que han assenyalat diverses qüestions
i ho podem simplificar una mica. És important destacar la
reacció del sector públic de les administracions, ja no només en
el sanitari, sinó en l'ús social i econòmic, que ens ha donat lloc
a aquesta resposta en forma de fons europeus. 

Pens que és important recordar que estiguem aquí debatent
sobre una llei de mesures per a l'execució de projectes amb
fons europeus, ja ho hem de considerar un èxit, perquè vol dir,
com dic, que hi ha hagut una gran resposta per part dels poders
públics, cosa que no ha estat gràcies als partits de dretes, sinó
que ha estat malgrat aquests, ja que, principalment, des del
Parlament Europeu i des del Congrés dels Diputats varen
votar-hi en contra. Aquest és el context que consider necessari
recordar. 

El desplegament d'aquests fons europeus a les nostres illes
s'ha fet i es fa des d’un bon consens, jo pens que és una altra
qüestió que s'ha de destacar, aquest gran nivell de consens i de
participació que hi ha hagut en aquest procés, que ha comptat
amb gairebé tothom. S'ha fet tot aquest procés amb la mesa,
asseguts amb ajuntaments, consells insulars, sindicats,
patronals, PIMEM, CAEB, Universitat, entitats socials i civils,
col·legis professionals, etc., de manera que ningú, pens, que
pugui dir que no hi ha hagut consens i que no hi hagi participat
tot aquell que hagi volgut. 

Després d'iniciar tot aquest procés, ja vàrem aprovar, com
tots vostès saben, el Decret 3/2021, que ara treballam com a
projecte de llei i això és un altre aspecte positiu, com dic,
perquè també dins aquest Parlament tots contribuïm al
desenvolupament i l'execució dels fons europeus. Per tant, el
Parlament en la seva funció legislativa, també hi participa i, per
tant, també això és una mostra d'aquesta participació activa que
consideram positiva.

El Sr. Castells ens deia que al Parlament hi ve tard, bé,
d'acord, el que passa aquí és que som davant d'un projecte de
llei per agilitar l'acció de govern, l'acció d'execució del Govern
i més entitats que intervendran, per agilitar l'execució dels fons
europeus, però, per desgràcia, tots som conscients que els
terminis i els temps dins d’aquest Parlament, m'imagin que com
a altres parlaments, doncs, són lents, no són els més ràpids com
desitjaríem.

I res, passat aquest tràmit, bé, després el Govern ha fet els
deures, com ja s'ha dit també, amb el Pla estratègic autonòmic
d'inversions, que bàsicament estableix el full de ruta a seguir i
en aquest projecte de llei hem vist nombroses esmenes respecte
també d'aquest pla d'inversions, algunes de les quals parlant
principalment del termini de tenir-lo llest. I el cert és que
aquest pla ja ha estat enllestit molt abans, fins i tot de les
esmenes que es demanaven. Per tant, això jo crec que també ho
havia comentat el Sr. Castells, el Govern ha fet els deures en
temps i forma.

Des del nostre punt de vista, el que demostra aquest
projecte de llei és que el Govern de les Illes Balears, s'ha dotat
correctament de l'estructura necessària per a aquest objectiu tan
estratègic, com és l'arribada, l'execució i coordinació dels
projectes que han de rebre finançament a la nostra comunitat,
d'una manera transversal i amb totes les conselleries,
universitats, ens públics, privats, etc. Perquè aquí amb molt bon
criteri, consideram que el Govern el que ha fet ha estat detectar,
com tots veiem, que el problema del finançament no és la
disponibilitat d'aquests recursos, sinó que la seva arribada en
segones i posteriors anualitats està condicionada al grau
d'execució de les anualitats prèvies. I d'aquí la necessitat
d'agilitar.

Passat aquest tràmit de ponència, també des del nostre
partit, des del nostre grup parlamentari, hem inclòs esmenes
importants, i també, evidentment, gràcies als altres partits que
donen suport al Govern. Vàrem incloure la 5692, que el que
vàrem fer és estabilitzar unes plantilles d'investigadors dins de
l'IDISBA, parlava de les convocatòries de Miguel Servet i
Ramón y Cajal, que, per raons de pandèmia, havien quedat en
una situació de feblesa quant a la consolidació de les seves
places d'investigadors, i amb això se'ls ha tornat aquesta
consolidació. 

També vàrem aprovar la 5693, per permetre la instal·lació
de plaques fotovoltaiques sobre els dipòsits d'aigua
d'acumulació i no sobre els de distribució que tenien altres
condicionants importants.

També han dit altres companys, que ens hem sumat al
suport de que finalment s'hagi aprovat l'esmena, per augmentar
de l’1 a l’1,5% el percentatge d'inversió d'obra pública de la
Llei de patrimoni d'inversions en cultura, que també és cert que
molts de grups havien proposat. I per tant, aquí tenim també un
cert consens. 

Respecte d'altres esmenes presentades, per comentar, és
clar, és que el Partit Popular amb les seves esmenes jo crec que
ha volgut també reclamar més participació, però és el mateix
Partit Popular que no ha volgut ni tan sols sumar-se al Pacte de
reactivació, és a dir, és el Partit Popular que reclama pactar,
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reclama que no se li ha obert la porta i és el Partit Popular el
que no s'ha volgut asseure amb ajuntaments, amb consells
insulars, sindicats, patronals, PIMEM, CAEB, etc. Jo entenc
que a vostès ningú no els ha prohibit que venguin a asseure’s,
per tant, ara tampoc no entenem que vengui això. 

La seva companya de VOX, qualifica tot això com un
paperot, però, és clar, vostès en diuen paperot, per tant, entenc
jo a PIMEM, a CAEB, als sindicats, a la Universitat, a tot això
-i em diu que sí amb el cap-, per tant, vostès ara, quan facin la
seva feina, les seves campanyes electorals i les seves reunions,
es poden asseure amb la UIB, amb PIMEM, amb CAEB i
després ens vénen a dir que defensen els petits empresaris, que
és el Govern que els arruïna. Però, és clar, no sé qui és que els
diu paperot i no sé qui és que no s’hi vol asseure. Però, bé, en
això ja cadascú farà el que el que trobi.

També, com deia, el Partit Popular demanava a una esmena
que en un termini de tres mesos des de l'aprovació de la llei hi
hagués un pla autonòmic d'inversions; el pla que, com diem, ja
està fet, està aprovat des del dia 4 d’octubre de 2021. 

Per últim, ens criticava, li ha faltat posar-se les mans al cap
criticant que deia que el Govern de les Illes Balears feia una
mica de granera, i jo li diria, mirin vostès les esmenes que han
presentat i digui’m si no és això una gran..., una gran..., parla
vostè de tots els temes que han presentat, jo li diria, per tant,
que mirin el seu recull d'esmenes que també seria una bona
granera.

Respecte del Grup El Pi, com ja li han dit, acceptarem
l'esmena 5621, ja que realment hem de dir que estava encertat
en la seva qüestió, certament una qüestió tècnica, jurídica, però
que, encertadament, vostès han assenyalat i per tant estam
d'acord en acceptar i incloure-la a aquesta llei.

Respecte de MÉS per Menorca, com també s'ha dit,
presentam una transacció a l'esmena 5640 amb la qual ens
agradaria permetre el desenvolupament de carrils bici amb
certes condicions favorables i aprofitament de subsòl, etc., i
amb les majors garanties possibles per a tots els consells
insulars i aquells que els desenvolupen, perquè al cap i a la fi
també impulsa els models de mobilitat que impulsam i que
defensam des del nostre partit. 

Les esmenes de Ciutadans pensam que han mantingut un to
constructiu durant tot aquest projecte de llei. Des de l'inici de
la pandèmia sí que han format part del Pacte de reactivació, la
qual cosa valoram positivament. L’únic que no hem entès, no
he acabat d'entendre en algunes o en la majoria de les esmenes
han volgut incloure el component tècnic de les comissions i de
les oficines que s'han creat per incloure un poc aquest aspecte,
diguéssim, tècnic en la presa de decisions, que és una qüestió
que respectam, però, és clar, a la vegada tampoc no hem acabat
d'entendre que vulguin suprimir l'article 25.5 de la llei, que
precisament del que parla és de tenir en compte especialment
els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus,
l'experiència professional en funcions directives i l'acreditació
de competència sobre coordinació d'equips i treball. Però, bé,
això és una mica el nostre posicionament respecte de les
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Començam ara els torns de
rèplica. En primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià, per cinc
minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, intentaré ser breu. Primer,
no entenc, així com puc entendre la seva postura sobre el tema
de l’l% cultural, que crec que és una postura discutible, però
em sembla que és un raonament més o manco justificatiu pel
qual vostès voten en contra de la nostra esmena, no he entès
gens el seu argument en relació amb eixamplar l'objecte del
decret llei, del projecte de llei, en tots aquests projectes diguem
d'iniciativa privada finançats per fons europeus. I em diuen, no,
no hi ha cap tipus de problema. No és que no hi hagi cap tipus
de problema, la qüestió aquí és que hi haurà una sèrie de
projectes on el promotor serà la comunitat autònoma, que
tendran un avantatge de tramitació i seran molt més ràpids, i
uns altres tipus de projecte que tendran el problema de ser més
lents. Aquest és el problema, que no entenem per què no poden
ser iguals, ja que vénen per fons europeus i ja que consideram
que això és estratègic i que és molt important, doncs que tots
dos, els promoguts per l'administració pública, per la comunitat
autònoma, i el promogut pel sector privat, tenguin els mateixos
avantatges de procediment, de tramitació, de llicència, de
declaració responsable, etc. Això és la qüestió, però vostès,
com sempre, al sector privat no li volen fer cap favor, li
apliquen absolutament tots els tràmits com toca, però vostès
sempre es fan un vestit a mida per anar més ràpid i tenir
avantatges.

En relació amb el tema de personal, és clar, diu, fa falta
personal per tramitar els fons europeus. Evident, qui ho nega?
No ho discutim això, el que discutim és que això requereixi un
augment de la plantilla de la comunitat autònoma. El que
demanam és que hi hagi una reassignació dels recursos humans
d'altres conselleries i d'altres departaments perquè vagin a
gestionar els fons europeus, però lògicament que fa falta
personal, ningú no ho ha discutit en cap moment.

Sra. Portaveu de Podemos, les nostres esmenes tenen
connexió amb el projecte, perquè si no haurien estat inadmeses.
I el problema és el que li deia el Sr. Costa, com que vostès es
dediquen a fer decrets lleis que són calaix de sastre i on a les
disposicions finals fiquen de tot, doncs clar, els grups
parlamentaris tenen la capacitat de ficar tot, però la culpa
originària d'això és del Govern, no és dels grups parlamentaris,
això és evident. Si el Govern fes decrets lleis sobre una única
matèria i no es dedicàs a posar 25 disposicions finals
modificant 54 lleis, doncs, evidentment la capacitat d'esmena
dels grups parlamentaris de l'oposició minvaria, però vostès no
fan això.

Els vull donar les gràcies i agrair que ens donin suport a
l'esmena 5621, de la Llei d'activitats, crec que era necessària
per a la seguretat jurídica.

I em sap molt de greu l’absoluta incongruència en què neda
MÉS per Mallorca en relació amb els pactes successoris,
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perquè de boqueta els defensen, però a l'hora de la veritat tota
la fiscalitat a sobre i no defensam el Dret Civil propi de les Illes
Balears. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn del portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respondré les rèpliques
que hem rebut amb un parell d'idees. La primera és: fixem-nos
quins canvis s'han produït en aquest decret llei després de la
seva tramitació com a projecte de llei, bàsicament no hi ha
hagut cap canvi substancial en el text original, cap, algun n’hi
ha hagut, eh!, jo he parlat de l’5% cultural, però no hi ha hagut
cap canvi substancial i, en canvi, s’han afegit tota una sèrie de
canvis legislatius que els grups del Govern han presentat a
través d'esmenes. És legal això? Sí. És correcte? Jo crec que
no, crec que és una mala praxi o és un mal ús de les potestats
legislatives que té el Govern, perquè evidentment els grups del
Govern tots aquests canvis que han presentat a través d'esmena
ho han fet sota el dictat del Govern. Per tant, d'alguna manera
s’instrumentalitza el Parlament per fer una feina que hauria de
fer el Govern, com? Quan fa un decret llei fer-lo ben fet i
posar-hi tot el que li ha de posar i sobretot fent les lleis
sectorials que toca i amb el procediment que toqui.

Per tant, jo crec que estem en un procés de desnaturalització
o de descafeïnatització del procediment legislatiu i això,
evidentment, és una desnaturalització del règim parlamentari.
Això, vull dir, crec sincerament que s'ho haurien de fer mirar.

Després arriba a casos, un botó de mostra, un botó de
mostra, vostès han aprovat la seva pròpia esmena, la 5689, que
modifica l'article 13 de la llei que és com aquesta comissió
d'Hisenda s’ha fet l’harakiri; és a dir, ara fins i tot aprovem amb
una llei que els expedients de despeses plurianuals que depassin
un determinat llindar ja no hauran de passar per aquesta
comissió, quan era un tràmit rapidíssim. Per tant, tot legal, tot
d'acord amb el Reglament, però vostès hauran d'estar d'acord
que no anem per bon camí i que el que fem desnaturalitza la
feina que tenim encomanada. 

Per tant, a mi, és clar, Sr. Marí, quan vostè parla de granera,
és ben bé el que deia el Sr. Melià, és clar, com que vostès aquí
posen de tot, doncs, els altres grups també miram de posar-hi 
el que podem, i jo mateix, ho he de reconèixer, amb el tema de
la Llei de carreteres, però crec que no es pot imputar als grups,
que no tenim la capacitat legislativa que té el Govern, que fem
ús d'aquestes eines com sí ho fa el Govern. És a dir, em sembla
que és molt més inadequat que ho faci el Govern o els grups del
Govern. 

Vostè deia, Sr. Marí, referint-se a la meva intervenció, deia:
és que ja sap que els terminis del Parlament o els passos del
Parlament són lents. No, a veure, amb tota la simpatia i la
cordialitat, Sr. Marí, no, el decalatge que hi ha hagut en la
tramitació d'aquest projecte de llei no té res a veure amb el

ritme del Parlament, té a veure amb què vostès van votar en
contra que es tramités el mes de juliol, es podria haver tramitat
perfectament el mes de juliol. És a dir, és lent perquè a vostès
els ha interessat que fos lent, perquè quan a vostès els interessa
que vagi ràpid, saben perfectament i saben com s'ha de fer
perquè vagi ràpid. Per tant, a veure, no ens fem trampes al
solitari, nosaltres sabem perfectament per què vostès no varen
voler que això es tramités el mes de juliol, per què? Perquè
vostès volien aprovar el seu Pla estratègic autonòmic el mes de
setembre i no volien que hi hagués el risc que els fessin
qualsevol canvi a la llei. Doncs, escolti, em sembla que tots
plegats ja som prou grandets per saber els motius de fons.

Després no puc acabar sense fer referència a la gran
contradicció, perquè, és clar, vostès sempre acusen el PP, a
nosaltres no ens citen, però nosaltres estam al mateix sac, tots
aquests que no volem estar en el pacte i, en canvi, reclamem
que això es debati al Parlament.

És clar, vostès incorren en una grandíssima contradicció
perquè vostès ens retreuen la menor i ens neguen la major, és
a dir, ens retreuen que no vulguem participar en un fòrum
informal, que no sabem ni per quines regles es regeix ni per
quins procediments, ni qui pren les decisions, i després ens
neguen que el que discuteixen allà ho discutim en el Parlament.
I, és clar, nosaltres som grups parlamentaris, el nostre espai
natural d'intervenció és el Parlament, no són fòrums que el
Govern crea, per tant... bé, vull dir, vostès poden continuar fins
a la sacietat fent servir aquest argument, però nosaltres ens
mantindrem en els nostres, el nostre lloc de debat i el nostre
lloc treball és el Parlament.

Acab tot d'una, Sra. Presidenta, que veig que se m'acaba el
temps ja.

La Sra. Campomar també referint-se a algun comentari que
he fet jo similar en aquest tema em deia: escolti, és que jo
entenc els comentaris de MÉS per Menorca, però en aquesta
comissió es pot fer control i seguiment. És clar, Sra.
Campomar..., és a dir, el Pla estratègic d'inversions es va
aprovar, com ha dit el Sr. Marí, el 4 d'octubre, i després, al cap
d'uns dies va venir el conseller i va fer una compareixença per
explicar-nos-el. Nosaltres el que creiem és que una política tan
important, tan clau, hauria de poder-se debatre a l'avançada en
aquest parlament.

I això és tot. Moltes gràcies a tots i em sap greu que per mor
de la meva participació telemàtica, hagin hagut de fer la reunió
en aquest espai i no en el que és habitual.

Moltes gràcies, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, el Sr. Marí ens ha
tornat dir que havíem de participar, perquè és molt important,
en el Pacte de reactivació. Miri, no sap -no sap, Sr. Marí- com
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d’orgullosos estam de no participar a la farsa de reactivació. Sí,
ara vostè ens dirà: no, vostès que no estan... Miri, al Partit
Popular per perdre el temps no hi estam, no estam per perdre el
temps, perquè per anar a una farsa de reactivació on l'únic que
es fa és informar de les decisions preses al Consell de Govern,
nosaltres, en el Partit Popular, que som la principal i l'única
alternativa de govern a vostès, no hi participarem, no fa falta
que hi insisteixin, ja els ho hem dit per activa i per passiva, a la
farsa de reactivació no hi participarem. 

Per altra banda, miri, vostès sempre diuen: varen votar en
contra del decret de fons europeus allà a les Corts; és clar que
hi vàrem votar en contra, vostès han muntat un desastre de
gestió en matèria de fons europeus, cada ministeri té els seus
fons europeus, fan la seva distribució, treuen les seves
convocatòries, una convocatòria de fons europeus pot tenir
contradiccions... d'un ministeri, vull dir, pot tenir
contradiccions amb les d'un altre ministeri.

Els vàrem dir que creassin una agència independent i vostès
varen crear... a La Moncloa varen crear la seva agència, la seva
agència, se’n recorden de l'agència del Sr. Redondo? Sí, llavors
el varen destituir, és veritat, però l'agència del Sr. Redondo la
tenim a La Moncloa -a La Moncloa. Resulta que llavors hi ha
conferències sectorials dels ministeris que envien fons a les
comunitats autònomes, les comunitats autònomes també treuen
les seves convocatòries, en fi, un autèntic desgavell. 

Per tant, és clar que vàrem votar en contra d'aquell decret i
votar en contra d'aquell decret no té res a veure amb acceptar
o no els fons europeus. Nosaltres el que volem és que els fons
europeus no siguin un plan E i anam exactament pel mateix
camí que el plan E, exactament el mateix. Vostès
s'escandalitzaran ara en el seu torn de rèplica, però la realitat,
la que constata tothom és que anam pel mateix camí. Ningú no
sap com es gestiona tot això, surten convocatòries, els
ajuntaments no saben res, les empreses petites no saben res,
evidentment, això es repartirà... bé, ja ho veurem, qui sàpiga
com es presenten els projectes i aquestes coses s’hi presentaran,
els altres no es presentaran a res.

I em sorprèn, Sr. Marí, que ens parli de graneres, n'havia
parlat jo abans és cert. Miri, vostès són conscients que han
presentat una disposició final, la sisena, a la Llei de pressuposts
que modifica la llei que ara tramitam? Vostès en són conscients
d’això? El nivell de desgavell que vostès munten, que vostès
munten o que el Govern els fa muntar a vostès, perquè ja sabem
que això..., és ridícul, fa ganes de riure, o sigui, vostès han
modificat no sabem què a la Llei de pressuposts, arriben vostès
a tal nivell de granera que modifiquen amb una disposició final,
la sisena, l'apartat 1 de l'article 11, del qual parlam ara, l'apartat
2 l'article 20, l'apartat 2 de la disposició addicional novena, la
disposició addicional desena, que avui hem de votar, vostès
duen una modificació a la Llei de pressuposts. És una cosa
insòlita. 

Vostès, la seguretat jurídica o el que pugui representar una
ordenació de les normes, vostès s'ho passen pel folro, els és
absolutament indiferent.

I m'agradaria dir-los una cosa, no m'ha quedat clara la seva
proposta, ni de Podemos, ni de MÉS per Mallorca, ni tampoc

del Partit Socialista, no ens ha quedat clara la seva proposta en
relació amb les cent famílies del Don Pepe a Eivissa. Ens
agradaria saber quina és la proposta de Podemos, perquè
sempre parla d'habitatge i això i no sé què. Quina és la seva
proposta, Sra. Sans, de Podemos? Per solucionar el problema
de les cent famílies del Don Pepe quina és la seva proposta? I
la de MÉS per Mallorca quina és? I la del Partit Socialista, Sr.
Marí, ens pot dir quina és la seva proposta? Ja sabem que la
nostra no li agrada, ens ho pot explicar, Sr. Marí, quina és la
seva proposta? La seva proposta és engegar-los abans de
Nadal?

LA SRA. PRESIDENTA:

 Sr. Costa, ha d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

Ja acab. Ens agradaria saber quina és la proposta que fan
vostès en relació amb aquestes famílies, perquè de moment no
en coneixem cap ni una.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Passam el torn de paraula ara al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, no sé si vol parlar
o...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, faré una intervenció molt ràpida per contestar al Sr.
Costa sobre aquesta darrera apreciació sobre els apartaments
Don Pepe. La proposta de Ciutadans està en línia amb la que
presenta el Grup Parlamentari Popular i el Partit Popular a
Eivissa. 

El que passa és que sí que adaptar-nos a la legislació
catalana no veiem que sigui la millor fórmula per evitar que es
pugui produir determinat mal ús d'aquesta legislació. I nosaltres
hem presentat, com sap el Sr. Costa, propostes de transacció
perquè la legislació catalana que s'hauria d'adaptar dintre de la
legislació de les Illes Balears només es pogués aplicar en casos
de vulnerabilitat clara i sempre amb el vist-i-plau dels serveis
assistencials de les Illes Balears i, bé, encara negociam a veure
si això pot arribar a ser així.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. M'agradaria que tothom s’atingués
al tema que són els pressuposts i les esmenes, no els
pressuposts, són els fons Next Generation, gràcies. 

Passem al torn de contrarèplica ja, Sr. Borràs, té algun
problema? Gràcies.

Passem, comencem ja els torns de contrarèplica i, en primer
lloc, té la paraula la Sra. Sans, de Podemos, perdó.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, molt breument perquè a la meva
primera intervenció ja he dit part del que volia dir avui en
aquest debat i la resta crec que tendrem un debat més extens i
interessant durant la sessió plenària, però sí que vull tornar
repetir que la realitat que tothom constata és que el Partit
Popular boicoteja aquests fons europeus i que es nega a la
recuperació econòmica no només de les Illes Balears, sinó
d'Espanya, i així ho han demostrat vostès amb les seves
accions. I faci-s'ho mirar quan VOX sembla que té més clara la
necessitat de la tramitació d'aquests fons europeus que vostès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sans. És el torn ara de la portaveu de MÉS per
Mallorca, la Sra.  Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No en faré ús, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No haré uso, gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra.  Ribas. Per últim té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Jo crec que ens hauríem d'atenir tots a
l'objecte del debat, abans i no de fer totes les intervencions, per
tant, si els dos grups han fet intervencions del que han volgut
jo ara també hauria de poder, però bé, fet aquest aclariment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot parlar si vol, no hi tenc cap problema perquè l’han
interpel·lat directament.

EL SR. MARÍ I TUR: 

D’acord, d’acord, gràcies, no, no, si tampoc no era que
volgués enrotllar-me amb temes diferents, però bé... No,
simplement, per fer un parell de matisos, breument, perquè veig
que tots anam breus.

Estic d'acord amb gran part del que diu el Sr. Castells, però
també em sobta que ens digui que no és correcte iniciar
modificacions legislatives per part del Govern, que faci canvis
legislatius, quan jo veig que un dels canvis més substancials
que farem aquí és la modificació de la Llei de carreteres, a

instància seva, a la qual hem arribat a una transacció i estupend,
i li donarem suport i hi estam d'acord. Però jo pens que tots els
grups que som aquí tenim la mateixa capacitat legislativa; una
altra cosa, evidentment, seria el que les majories dictaminen
que va endavant o no va endavant, però jo pens que tots tenim
la mateixa capacitat legislativa, això que vagi per endavant.

I simplement per dir, el Partit Popular ens diu que no està
per perdre temps. És clar que no, i li don la raó, li don la raó,
és veritat que no perden el temps, perquè, és clar, quan vostès
ens anuncien aquell document màgic, en el qual vostès faran...,
tot el que faran vostès amb els fons europeus, i fan rodes de
premsa, etc., 83 paraules, en un document; per tant, té tota la
raó, Sr. Costa, vostès no perden el temps, perquè no li dediquen
gaire temps, perquè potser això és el que a vostès els importa,
entenc, la gestió dels fons europeus, així que lamentam
nosaltres que segueixin ancorats en una posició, en la qual com
pitjor millor per a vostès. 

Simplement això, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Comencem, doncs, la votació de totes les
esmenes. Es faran una per una perquè no s'han pogut agrupar.
Doncs, m'agradaria que tothom estigués pendent. Anem a
començar totes les votacions, que seran a mà alçada, sí, el
sistema no funciona. A mà, d’acord?

Comencem les votacions de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Esmena RGE, núm. 5610/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, Sra. presidenta, no he vist el Sr. Castells, què ha
votat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vol repetir-la? Tornam a fer-la.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5611/21.
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Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5612/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5613/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5614/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5615/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5616/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5617/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5618/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5619/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

Esmena RGE núm. 5620/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5621/21.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Unanimitat, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5622/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5623/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5624/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5625/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5627/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5628/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esmena RGE núm. 5629/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

Esmena RGE núm. 5630/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Aquí s’hi que s’ha de tornar a repetir, no?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hem de repetir, no? Tornam a votar l’esmena RGE núm.
5630/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tornam votar, per tercera vegada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Has votat dues vegades...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, has votat dues vegades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez-Ribas, hem de tornar votar. Tornem votar per
darrera vegada l’esmena RGE núm. 5630/21.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Aquesta esmena, doncs, anirà a Ple, queda rebutjada. 

Esmena RGE núm. 5647/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5648/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca, havent retirat les RGE núm. 5632, 5636 i
5637/21.

Votem l’esmena RGE núm. 5631/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar ara l’esmena RGE núm. 5633/21.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5634/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5635/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5638/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5639/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5640/21, amb la transacció acceptada,
si no m’equivoc, per part del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5641/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5643/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, Partit Socialista de les
Illes Balears, Esquerra Unida de les Illes Balears. 

Esmena RGE núm. 5644/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot a favor, 8 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5645/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena RGE núm. 5646/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5676/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 5649/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5650/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5651/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5652/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5653/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5654/21.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’esmena RGE núm. 5655/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de tornar repetir aquesta votació. Passem doncs a
votar una altra vegada l’esmena RGE núm. 5655/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem per última vegada a votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Passem a votar l’esmena RGE núm. 5656/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És que el Sr. Castells no sé què ha votat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

He votat a favor, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, gràcies, gràcies, Sr. Castells. Tornem votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada l’esmena RGE núm. 5656/21.

Passem a votar l’esmena RGE núm. 5657/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem votar l’esmena RGE núm. 5657/21.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem votar aquesta esmena RGE núm. 5657/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada. Passem a votar l’esmena RGE núm.
5658/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5659/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha una abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, 7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perquè no m’ha semblat... Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

A l’anterior 7 vots...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta, és que a mi no m'ha quedat clara la
votació de les 56 i 58, perquè m'ha semblat que la secretaria
deia 7 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 7 vots a favor i 6 en contra i cap abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, perfecte, perdó, gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Disculpi, presidenta, nosaltres aprofitam la interrupció per
formular vot particular a la 5649, 5658 i 5659.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

EL SR. MARÍ I TUR:

Demanaríem la formulació del vot particular a la 5649,
5658 i 5659.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut, 5649?

EL SR. MARÍ I TUR:

58 i 59. Han tengut les tres el mateix resultat, si no
m’equivoc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que no, però, bé.

EL SR. MARÍ I TUR:

Ah!, idò tal vegada m’he despistat jo, segur la 5649, amb
les altres dues entenc que ha passat el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que hem entès tots bé, però què diu el...

EL SR. LLETRAT:

Els vots particulars se substanciaran en el Ple.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Si, exacte.

EL SR. LLETRAT:

(...) vot particular i se substanciarà en el Ple aquest vot
particular, ara no hem de fer res.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, exacte, que consti, simplement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem, doncs, a l'esmena RGE núm. 5660/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5661/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5662/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a l’esmena RGE núm. 5663/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Disculpi, presidenta, el Sr. Castells no he vist què havia
votat, no sé si ha votat abstenció o en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstenció, crec. Si no m’equivoc, abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, correcte, abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SECRETÀRIA:

3, 7, 3, exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5664/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5665/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5666/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5667/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5668/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5672/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Esmena RGE núm....

EL SR. MARÍ I TUR:

Disculpi, presidenta, voldria també demanar el vot
particular per a la 5660 i 5667/21.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, Sr. Marí. Passem doncs a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Esmena RGE núm. 5694/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5695/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5696/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5697/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5698/21.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5699/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Presidenta, m’ha faltat veure la votació del Sr. Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, ha votat en contra o abstenció, per favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells, i perdoni, però el retard...

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5700/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5701/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5703/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5704/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Si podem repetir, perquè no em quadren els números que
han votat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam votar la RGE núm. 5704/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 6 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 5705/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la RGE núm. 5706/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 6 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar l’esmena RGE núm. 5707/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui’m.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, perdoni que interrompi, però s’han aprovat una
sèrie d’esmenes i jo crec que per poder decidir si reorientam el
vot a l’articulat, hauríem de poder valorar les esmenes que
s’han aprovat, perquè, probablement, s’ha modificat l’articulat.

Llavors, jo no sé si això és possible? Però si ens pogués
donar, primer, repassar les esmenes que s’han aprovat i que
puguem, tinguem cinc minuts per valorar com afecta l'articulat
perquè, si no, és clar, jo votaré l'articulat amb el redactat que hi
havia abans de votar les esmenes i em sembla que no és
correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està bé, Sr. Castells, cap problema. Ara comencem i jo li
dic totes les que han estat aprovades.

LA SRA. SANS I REGIS:

Disculpi un moment. Si s’havia demanat el vot particular no
se suposa que queden vives?

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden vives.

LA SRA. SANS I REGIS:

I que, per tant, no s'inclouen ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que n'hi ha algunes que quedaran vives per al Ple.

(Se sent una veu de fons que diu: “sí que s’inclouen”)

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, només quedaran vives si es vota el vot particular i el
vot particular prospera.

EL SR. LLETRAT:

Les esmenes han estat aprovades, per tant s’inclouen (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, s'inclouen. 

EL SR. LLETRAT:

Si en el plenari s’aprovàs el vot particular, aquestes
esmenes ressuscitarien i es tornarien a votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, llavors les don... de moment s'incorporen, les don
per aprovades. Perfecte, queda aclarit el tema.

Doncs, vegem les que s'han aprovat: l'esmena 5621/21, d'El
Pi, no, sí..., i a més, perdona, perdó, no és d’El Pi, és d’El Pi.

Després ha quedat aprovada també...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

(Remor de veus) 

Eh?

EL SR. LLETRAT:

A l’esmena d’El Pi aprovada no hi ha cap vot particular.
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, però ell em diu quines esmenes..., m’ha demanat quines
han quedat aprovades, si no m’equivoc, el Sr. Castells. Llavors,
cinc mil sis-cents vint i...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “Us demana
a quins preceptes afecten les esmenes aprovades”) 

No, vol saber quines i fer un recés de cinc minuts o deu per
poder mirar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, nosaltres demanaríem un recés també per aclarir-ho, per
favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema, vegem si les hi puc donar totes i aclarim el
tema:

Esmena 5621/21 d’El Pi.

La 5640/21, que és del Grup Mixt, aquesta també ha quedat
aprovada.

Després ja passem a les del Grup Parlamentari Popular, la
5649/21, la 5658/21, la 5659/21, la 5660/21, la 5667/21, i crec
que són les que han quedat aprovades, no n’hi ha cap més.

Abans de votar l’articulat fem un recés de deu minuts, si els
sembla bé, o cinc, no ho sé. Deu minuts i reprenem la sessió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, demanaria que tothom tornés al seu lloc,
reprenem la votació, com havíem dit, espero que tothom estigui
concentrat. Sr. Melià, m'encanta.

Reprenem la votació i passarem ja a la votació de l'articulat
del projecte de llei. 

En primer lloc votarem els articles als quals es mantenen
esmenes.

Votació de l'article 1.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 2.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l'article 4.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de repetir la votació d’aquest punt, l’article 4.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a repetir la votació de l’article 4.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El Sr. Castells ha canviat el vot, crec.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, no... 7 i 6, eh?

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, 6 i 7.

(Remor de veus)

Jo ho he dit bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

6 i 7, sí, perdó. 6 a favor, 7 en contra.

El Sr. Castells ha modificat el vot.

EL SR. LLETRAT:

L’article queda rebutjat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, rebutjat.

LA SRA. SANS I REGIS:

Perdoni, una qüestió, és que ens trobam amb situacions que
almanco jo no havia viscut mai, aquest article es pot recuperar?
Hem de demanar qualque cosa?

EL SR. LLETRAT:

S’ha de formular un vot particular.

LA SRA. SANS I REGIS:

Idò fem un vot particular també per recuperar l’article 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem... han demanat el vot particular a l’article 4.

Passem a la votació de l’article 5.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat.

LA SRA. SANS I REGIS:

Demanam el vot particular també per recuperar l’article 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, queda demanat.

Votació de l’article 7.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 10.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 3 en contra, 3 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 11.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 13.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de tornar votar. Article 13.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem a votar aquest article.

Vot a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Decau aquest article.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Demanam el vot particular de l’article 13. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, aquest no es pot...

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sí, ho ha fet bé. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí? D’acord. 

(Remor de veus)

Tornem a la votació. Queda clar que han demanat el vot
particular de l’article 13. 

Votació de l’article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

11 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

10 vots a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

10 vots a favor, 2 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

Votació de l’article 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional setena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional vuitena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició derogatòria única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’exposició de motius. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Finalment, votarem els articles als quals no s’hi mantenen
esmenes. 

Votació de l’article 3.  

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 15.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de l’article 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional sisena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició addicional novena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició transitòria primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició transitòria primera bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votació de la disposició final cinquena bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

No he vist el Partit Popular què ha votat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

1 en contra o 2?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Un.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem tornar a repetir aquesta votació de la disposició final
cinquena bis? 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Ara sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final cinquena ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final cinquena quater.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final cinquena quinquies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final cinquena sexies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, votació del títol del projecte i de les
denominacions dels capítols primer, segon, tercer, quart,
cinquè, sisè, setè i vuitè.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat i les votacions queda dictaminat
el Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 3/2021,
de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència.

Es recorda que els vots particulars i les esmenes que havent
estat defensades i votades en comissió i no hagin estat
incorporades al dictamen es mantindran per al seu debat en el
Ple, llevat que el Grup Parlamentari proposant manifesti la
voluntat de no mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la
presidència de la cambra dins el termini de les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen.

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