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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades. Ben arribats, començarem
la sessió d'avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Presidenta, Enric Casanova substitueix Helena Benlloch.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Javi Bonet, també.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Hola, Presidenta, bona tarda a tots, Lina Pons substitueix
Maria Antònia Sureda. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Presidenta, en el torn d'intervenció, el meu company Josep
Castells defensarà les seves esmenes, i dividirem el temps
d'intervenció.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, me tendré que ausentar antes de las
votaciones, que vendrá la compañera mía, diputada, Esperança
Sans. Gracias.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental,
LECO.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, començarem amb l'ordre del
dia d'avui, que consisteix en dictaminar el Projecte de llei RGE
núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental,
LECO.

Passam al debat, així, del projecte en qüestió. Per al primer
torn passarem a defensar l'esmena RGE núm. 8428/22, i
posicionar-se respecte de la resta d'esmenes que es mantenen
vives..., el Sr. Maxo Benalal..., que no assisteix.

Per tant, passarem al següent torn, que és del Grup
Parlamentari Ciudadanos, per defensar les esmenes RGE núm.
8472/22 a la 8487/22, i de la 8521/22 a la 8530/22, i per
posicionar-se també respecte de la resta d'esmenes, té la paraula
el Sr. Méndez, per un temps de deu minuts, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Perdón la Sra. Font estaba
pidiendo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros seremos muy breves
porque lógicamente preferimos guardar nuestra artillería para
el debate del próximo martes, que está francamente próximo,
y tener la oportunidad de, ante todos los diputados, defender
nuestras proposiciones que consideramos evidentes. Así que, en
este turno seremos muy breves.

Imagino que a todos ustedes les ha resultado refrescante,
después de esos días vacíos del invierno y de la Navidad -lo
que los griegos llamaban los días alciónicos, esos días azules,
ese sol de la infancia-, el recuperar este lenguaje de que
estamos en el 6 quater y en el 5 quinquies, con lo bonito de
esta modificación de la LECO, que cuando uno está hablando
del artículo primero, de verdad está hablando del artículo sexto,
y cuando habla del tercero, habla del octavo, y nosotros
consideramos todo esto una grandísima complicación
administrativa y burocrática que, de hecho, no solo se
manifiesta aquí, sinó muy probablemente en los efectos que
pretenden.

Insistimos en nuestra preocupación por estas leyes que,
apelando a grandísimos problemas y grandísimos efectos y
grandísimas cuestiones humanas, resulta que luego lo que
resuelven de verdad, como estuvimos bastante entretenidos en
el último dictamen, con un tema de una parcela que
probablemente es mejor que la otra, en unas cosas digamos un
poco pequeñas, a nuestro entender, pero que, por lo visto van
a asegurarnos la solución de los grandes problemas climáticos
y los grandes problemas que ha de enfrentar la humanidad
sobre su subsistencia, les manifestamos nuestra falta de
participación y de voluntad en esta reglamentación de lo que
entendemos que en realidad persigue un control del territorio
a unos efectos tan realmente mínimos que verdaderamente nos
asusta que haga falta una ley para hacerlos.

Con esto, y el aviso de que nuestra artillería resonará mucho
más brillantemente en el próximo debate el martes, donde les
esperamos, y viendo además el mucho caso que se hizo a
nuestras enmiendas durante el dictamen, pues, le auguramos un
gran futuro a las mismas y terminamos nuestra exposición.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara passam al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears per defensar
les esmenes RGE núm. 8489/22 a la 8497/22, de la 8499/22 a
la 8511/22, 8513, 8514, 8515, 8546, 8547 i 8548/22, i per
posicionar-se també respecte de la resta d'esmenes que es
mantenen vives, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de deu
minuts.

Quan vulgui, Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, presidenta. No, simplement seré molt breu també.
Vull dir que nosaltres vàrem presentar un total de 31 esmenes,
el Grup Parlamentari El Pi, 30 parcials i 1 a la totalitat. En
ponència de les 30 presentada se’n varen aprovar 2, la 8512 i
la 8498. I avui he de dir que les nostres esmenes es defensen en
els seus propis termes.

En qualsevol cas, sí que m'agradaria destacar-ne una, que és
la 8500, que diu així: La paralització... -un moment, perdó, que
diu així, es tracta de la lletra c), de l'article 8 bis d'aquesta Llei
5/2005, i nosaltres modificaríem aquesta lletra c, que diu així:
“La paralització de les autoritzacions, concessions, llicències
i títols administratius habilitants, atorgats per les institucions de
la comunitat autònoma, sempre que existeixi un informe
econòmic que analitzi i determini el règim indemnitzatori que
aquesta paralització pot generar”. Aquesta la volíem destacar
el dia d'avui, la resta ja les coneixen vostès. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca per defensar les esmenes RGE núm. 9271
fins a la 9278, 9282, 9284, 9285, 9286, 9287 i 9288/22, i
també per defensar les RGE núm. 9281, 9510, 9516 i 9521/22,
presentades conjuntament amb el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, i per posicionar-se també respecte de les esmenes
que es mantenen vives. Sr. Mas, té la paraula, quan vulgui, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. He de dir que, bé,
els he repartit unes propostes de transacció a tres esmenes de
MÉS per Menorca, que en el segon torn d'intervenció els diré
el número exacte perquè ara no els tenc, i a la 8500, que ha
esmentat la diputada Pons, d'El Pi, a les quals proposam
transaccions i confiam que siguin acceptades i puguin ser
votades afirmativament al llarg d'aquesta comissió i, per tant,
incorporades a la llei.

Una llei que, com ja saben vostès i hem dit altres vegades,
és una actualització de la LECO que ja teníem, és una
actualització per incorporar la normativa estatal i per
incorporar la normativa europea. La nostra LECO, per dir-ho
d'alguna manera, va ser pionera en el seu moment, després va
sortir la norma estatal i després han sortit diverses normes
europees, directrius, etc., les quals s'han d'incorporar al corpus
legislatiu de les Illes Balears, i així ho fem amb aquesta
actualització que es feia fer, que era necessària, que ja hauríem
d'haver fet segurament a principis de legislatura. Per això
aquesta norma, per res més, senzillament per  això.

És cert que MÉS per Mallorca aprofita que es tramita una
norma mediambiental per introduir esmenes que afecten altres
normes mediambientals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que són aquestes esmenes algunes de les quals queden
pendents, que per ara no han estat acceptades, que confiam
encara que avui o a plenari es puguin acceptar, i són

bàsicament esmenes de protecció del territori i esmenes, per
dir-ho de qualque manera, de seny urbanístic, que entenem
nosaltres que és molt necessari per al futur del país, perquè ja
saben vostès que jo he dit moltes vegades que sense límits no
hi ha futur, sobretot en el nostre país, perquè és un territori finit
i no podem passar-nos, entre altres coses perquè no hi ha ni
recursos ni territori com per encobeir el ritme que duim a dia
d'avui. 

Per això vàrem presentar les esmenes, aprofitant que era
una llei que tractava del medi ambient, i per això les defensam
a dia d'avui i les defensarem al ple en cas que no totes siguin
acceptades avui. Al marge d'això, confiam que les transaccions
sí que siguin acceptades i puguem entre tots treure una LECO,
això, del segle XXI, actualitzada a les necessitats que tenim a
dia d'avui.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Unidas Podemos RGE núm. 9281, 9510, 9516 i
9521/22, presentades conjuntament amb el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, i RGE núm. 9517 i 9518/22, i per
posicionar-se també respecte de la resta d'esmenes que es
mantenen vives, té la paraula el Sr. Jiménez per un temps de
deu minuts. Quan vulgui. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros hemos presentado una
serie de enmiendas, algunas fueron ya incorporadas al texto de
la LECO, otras quedaron aquí, en este momento, que son las
que se acaban de nombrar, algunas compartidas con MÉS per
Mallorca y otras propias.

En la 9281 lo que pedía o solicitaba era modificar el
apartado 4 del artículo 3, es decir, se cambiaba un poco los
términos y se hablaba de las competencias a través de los
instrumentos de ordenación pertinentes, cambiando o
eliminando lo que decía o se decía de los términos que acuerde
con los propietarios y otros titulares de derecho. 

En la 9510 se hablaba de los municipios de más de mil
habitantes, que incorporase una serie de medidas relacionadas
con la biodiversidad urbana que nos parecían hoy en día
fundamentales.

En la 9516 se adicionaba un nuevo apartado a la exposición
de motivos, hablando de que la ordenación territorial y
urbanística de las Islas Baleares se han de adaptar a los grandes
retos del siglo XXI, y muy especialmente a la situación de
emergencia climática en la que vivimos.

En la 9521 se ha hablado del artículo 8 del Convenio de
Naciones Unidas para la diversidad biológica para tratar de
impulsar las medidas que recoge este convenio, este artículo,
algo que nos parece fundamental en cuanto a lo que dice, que
es la utilización..., vamos, de controlar los riesgos derivados de
la utilización y liberación en el medio ambiente de organismos
vivos genéticamente modificados. 
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En cuanto a las propias, las nuestras de Unidas Podemos,
hablamos de la ley, de la futura..., bueno, hablamos de la
necesidad de proveer a las Islas Baleares de un proyecto de ley
de patrimonio natural y biodiversidad, algo reconocido por la
propia conselleria, pero que nosotros ampliábamos con una
serie de puntos que nos parecían muy importantes que se
tuvieran en cuenta en esa futura ley; es decir, no es que
quisiéramos nosotros decir lo que tienen que hacer los futuros
legisladores, pero simplemente como una propuesta, pues que
se tuviera en cuenta, porque son temas tal vez muy concretos y
que, en un ambiente más generalizado, se podrían olvidar. 

Y la última, la 9518, también nuestra, habla de las políticas
europeas de lucha contra la deforestación y la degradación
forestal, algo que también nos parece muy importante
considerar, dada la pérdida de masa forestal que se está
observando en el conjunto del planeta, y mucha de ella
derivada por la situación de compra de determinados..., de
material o de..., perdón, o de elementos relacionados con la
agricultura, que nosotros importamos directamente de los
continentes asiático, africano y sudamericano, proveyéndonos
de una serie de bienes que provienen básicamente de esa
deforestación de los bosques ecuatoriales y tropicales; es decir,
creíamos muy interesante traer a colación este concepto de
“deforestación importada”, algo reconocido por el propio
ministerio nuestro de medio ambiente, que habla de esto en su
página web, ya han formulado distintas maneras por el
ministerio, y también se habla, también, en el Consejo Europeo,
hoy día va a haber -próximamente, en este mismo año- una
deliberación y un debate sobre esta propia cuestión.

Por lo tanto, creemos que adelantarnos a estas cuestiones y
recogerlo en una legislación propia, pues también marca un
punto favorable a este gobierno y a esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passam ara al Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm.
9422/22 a la 9436/22, i també per posicionar-se respecte de la
resta d'esmenes que es mantenen vives. Per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Sagreras, per un temps de deu minuts, quan
vulgui.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo, igual que els companys
que m'han precedit, per seguir la mateixa dinàmica, miraré de
ser breu i deixarem..., bé, dimarts no vendrem amb artilleria ni
munició però intentarem venir amb arguments al plenari.

Nosaltres vàrem fer esmena a la totalitat -com tots sabeu-,
a priori perquè, en principi, el que havia de ser una llei
purament tècnica, però vàrem veure que els partits del Govern
no varen deixar passar l'oportunitat de seguir posant traves
administratives a tot el que es va posar.

Crèiem que la tramitació era un bon moment per fugir del
sectarisme ideològic i avançar cap a fer possible i
compatibilitzar l'activitat humana i l'activitat econòmica amb el

medi ambient però, de qualque manera, la valoració que fem
després de la tramitació, encara estam, de les esmenes, és que
més lluny que la realitat, les esmenes que s'han presentat per
part d'alguns grups redunden en aquesta inseguretat jurídica i
en enfangar encara més les tramitacions burocràtiques. I, per
tant, de manera genèrica, creim que les esmenes venen a
consolidar, o augmentar fins i tot, l'esborrany inicial de la llei;
les del pacte promouen més inseguretat jurídica i més
burocràcia i, en canvi, algunes dels partits de l'oposició venen
a intentar solucionar això.

I, per tant, com a norma general, votarem a favor de les
esmenes presentades pels partits que són a l'oposició, no de
totes; i, també com a norma general, votarem en contra de les
esmenes presentades per aquests motius, pels motius que he
comentat abans, pels partits de govern, i també no de totes,
però de manera generalitzada. 

Quant a les nostres, les que fan referència a l'article 1, van
en relació amb què els canvis substancials a efectes de les
modificacions puntuals, s'hagin de justificar amb un informe
tècnic i jurídic i que s'hagin d’incorporar a la memòria, i també
a l'article 1 hem fet esmenes en el sentit que les consideracions
fora de termini o sense relació directa amb l’objecte de
modificació, puguin no ser tengudes en compte.

A l'article 2, proposam suprimir el punt que modifica
l'apartat 3 de l'article 7 de la Llei 5/2005.

A l'article 3, les nostres esmenes van en el sentit de donar
màxim un mes a l'administració per a un nou informe
ambiental, si s'esmenen aspectes dels informes desfavorables i,
en el sentit, també, que el silenci sigui entès com a favorable i
en el sentit, també, de suprimir el punt 4 de la modificació de
l'article 8 de la Llei 5/2005.

Presentam també algunes esmenes de supressió de tot
l'article.

I a l'article 21, la nostra esmena proposa suprimir el text
aquí on diu “En la presa de decisions ha de prevaler la
protecció dels valors naturals de l'espai”, perquè, com hem
explicat, moltes vegades nosaltres creiem que s'han de fer
compatibles l'activitat humana i l'activitat econòmica amb el
medi ambient.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 9437/22 a la 9458/22,
9462, 9463, 9464 i 9465/22, té la paraula -segons ha comentat
el Sr. Sanz- el Sr. Castells, vostè primer?, d’acord. Té la
paraula el Sr. Castells per posicionar-se també respecte de la
resta d'esmenes que es mantenen vives. Sr. Castells, quan
vulgui, per un temps de deu minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes presentades
pel meu grup polític són les primeres, de la 9437 a la 9458, no
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vaig tenir ocasió de defensar-les en ponència, tot i que sé que
el meu company de grup, el Sr. Sanz, va representar molt
dignament les posicions dels dos grups polítics que som al
Grup Mixt i, per tant, avui he demanat per intervenir i poder
defensar aquestes esmenes i, sobretot, poder-me pronunciar
sobre les transaccions que ens han proposat.

Bàsicament, he de dir-los que les esmenes que vàrem
presentar són esmenes que recollien al·legacions de diferents
entitats. La primera d’entre elles, i més important, evidentment,
el Consell Insular de Menorca, que havia presentat algunes
esmenes o algunes al·legacions, que no van ser tingudes en
compte -de forma incomprensible des del nostre punt de vista-
i, per tant, les hem tornades a presentar en forma d'esmenes. A
algunes d'elles hi ha hagut una proposta de transacció, després
m'hi referiré, és un tema molt menor, però, bé, benvinguda
sigui aquesta voluntat d'arribar a aquests acords.

També hem presentat al·legacions o, perdó, esmenes, a
partir d'al·legacions que havien presentat grups com el SOM,
la Societat Ornitològica de Menorca, el GOB, o també
l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, en línies
generals, aquestes esmenes anaven dirigides a aprofitar aquesta
llei per ser molt més ambiciosos en la regulació dels diferents
espais naturals. Malauradament, tampoc no hi ha hagut voluntat
per part del Govern d’assumir aspectes substancials d’aquestes
esmenes. Nosaltres les mantindrem a ple, farem la discussió
sobre el contingut d'aquestes esmenes. 

I, pel que fa a les transaccions que se'ns han proposat per
part dels grups del Govern, que són respecte de l'esmena 9447,
9463 i 9464, les acceptam i les agraïm, perquè pensam que fan
un esforç d'aproximació respecte del que nosaltres plantejàvem,
tot i que també -com he dit- de forma molt limitada, però, bé,
millor això que res i, per tant, les acceptem.

I això és tot, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara passam al Sr. Sanz, quan
vulgui, té la paraula.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí que també tractaré de ser molt
breu, perquè veig que volen guardar l'artilleria per al plenari.
És curiós, voler guardar l'artilleria per al plenari, quan també es
diuen coses en aquesta comissió com, per exemple, ha dit el
company del Grup Parlamentari Popular, que aquesta llei, que
només són per fer compatible l’activitat humana amb el medi
natural... El que crec que hem de tenir clar és quin és l’objectiu
d'aquesta llei, que ho diu a l'exposició de motius, i ho vam
debatre a la ponència, i ho tornarem debatre al plenari, però
crec que és important, és modificar una llei que té 18 anys, ara
mateix és major d'edat, podríem dir, té 18 anys, i s'ha d'adaptar
a les realitats actuals de la conservació del medi ambient.

Sé que el portaveu del Grup Ciutadans em trobarà a faltar
en la defensa del medi ambient, però avui aprofitaré per poder
dir que quan tenim una llei de conservació ambiental, la qual es
tracta de modificar per adaptar-la a l’actualitat europea i

nacional, i resulta que la majoria d'esmenes que presenten,
deixarem de banda el Grup Parlamentari VOX, que totes, n’hi
ha 32 i són 32 de supressió, la majoria d'elles són de supressió
d’una part o de tots els articles que proposen aquesta llei,
llavors, això vol dir com si volem podar un arbre i deixar-lo
sense cap branca perquè pugui créixer. Llavors no és una
modificació ni un debat sinó és..., es fa el debat parlamentari,
el que fem és podar el debat parlamentari. Per això,  guardar-se
les armes per al plenari, però que les esmenes siguin podar
aquest arbre legislatiu, per ventura, doncs bé, les tisores les
deixarem per al plenari.

Per exemple, podem parlar de l'article 4, en el qual es parla,
l’article 4 d’aquesta llei parla d’un nou article 8 bis, de
protecció preventiva, crec que no només en el medi natural, en
moltes qüestions hem vist que la prevenció és molt important,
podríem parlar de la COVID, podríem parlar de les malalties de
transmissió sexual, però també del medi natural, les coses que
fem tendran un objecte en el futur. En aquest cas del que parla
és que dels danys mediambientals es puguin assegurar la
salvaguarda del medi natural: suspensió d’atorgaments de
permisos i construccions mineres per si de cas l'afectació és
molt greu, suspensió d'atorgaments de llicències municipals si
hi ha alguna afectació molt greu.

I les esmenes que presenten tant el Grup Parlamentari
Ciutadans com el Grup Parlamentari Popular són de supressió,
llavors, vol dir que aquesta protecció preventiva la deixarem
també preventivament en suspens. És una qüestió que si es
volen guardar les armes està bé que es guardin les armes, però
també crec que a un debat d'una comissió parlamentària s'han
de dir els arguments de cadascun dels sentits del vot. 

Respecte del sentit del vot d’avui, per la meva part, respecte
d’aquesta comissió, com ja ha parlat el meu el company del
Grup Parlamentari Mixt, faré el mateix sentit del vot en gairebé
totes les esmenes, excepte en les quals ja havia defensat per
part del Grup Parlamentari Mixt i que avui sí que faré un vot
diferent en les quals són referents al Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. 

Gràcies, Sr. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que no hi ha cap representant. Per tant,
passam al torn del Grup Parlamentari Socialista per
posicionar-se respecte de les esmenes que es mantenen vives,
Sr. Borràs, quan vulgui, per un temps de deu minuts. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. No puc defensar cap esmena viva
perquè les tenim totes incorporades a la llei, per tant, poc a dir
en aquest sentit, simplement vull demanar a la Mesa votació
separada de l'esmena 9281, del Grup MÉS per Mallorca i
Unides Podem. 

Vull dir que jo també voldria ser breu per dues raons,
perquè no hi ha molt a dir i després perquè ja sé que el temps
correrà igual sigui jo breu o no, però psicològicament si acab
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abans sembla que dimarts que ve arribarà abans, arribarà més
prest, perquè estic ansiós, com a diputat d'infanteria que som,
de sentir l’esplendorosa artilleria del Grup Ciutadans. 

Les guerres en política, almanco en política, es guanyen o
les sol guanyar la infanteria, perquè, com que es tracta de
comptar-se, normalment guanyen els que són més. Per tant, la
seva infanteria crec que és més important que l’artilleria en
política. En tot cas, en tot cas, jo esperava que el Sr. Méndez
ens acabaria il·lustrant sobre l'origen de la pólvora, ja que
parlava d’artilleria, i, evidentment l'artilleria més clàssica
necessita de la pólvora per a la propulsió, però, és clar, moltes
vegades l'artilleria es confon amb una altra cosa que també
necessita de la pólvora per funcionar, que són els focs
artificials. 

A partir d'aquí vull dir que mantindrem el vot de tots
aquests que vàrem fer en ponència. Simplement canviarem el
vot d’aquelles esmenes, ja dic, la 9281, i també d’aquelles
esmenes que hi ha hagut transaccions i que s’acceptaran les
transaccions i, per tant, entenem, estam d'acord amb aquestes
modificacions i també les votarem a favor; tot i que
evidentment ja vàrem votar també a favor de l'article així com
estava originalment presentat pel mateix govern.

Evidentment, com no pot ser d'altra manera, aquesta llei el
que fa, no pot ser d'altra manera, és regular les relacions entre
l'activitat econòmica, humanes, econòmiques, socials, d'esbarjo,
d’incidència sobre la terra, agricultura, ramaderia, etc., segons
a quins espais, regula les activitats dels espais naturals i, per
tant, en relació amb el medi ambient. No pot fer altra cosa una
llei que regular l'activitat humana i el medi, totes les lleis
regulen l’activitat humana en relació amb el medi, perquè són
els dos elements que actuen en aquest món. Per tant, sempre és
així. 

I qualsevol llei regula, perquè si no regula no és una llei. Jo
he estat conseller de..., diputat a aquest parlament a l’oposició
i també les lleis que es presentaven també regulaven, regulaven 
exactament com aquestes, el que passa és que regulaven al gust
d'altres partits, no al gust de la majoria actual, que estic
convençut que continuarà sent la majoria en cas que hagi,
passades les eleccions, d’aprovar una llei que superi aquesta
modificació actual, que necessitarà de temps, que necessitarà
de diàleg, que necessitarà d'acord, però que és necessària per
encarar el futur de les nostres illes, que és una llei de patrimoni
natural. 

A partir d'aquí continuarem aquest debat entre focs
artificials i dispars d’obusos al plenari el proper dimarts, si la
Mesa del Parlament ho té bé i, per tant, reservarem els nostres 
arguments per a aquest moment. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam a les rèpliques i
contrarèpliques. El Sr. Maxo Benalal no assisteix. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos el Sr. Méndez té la paraula, per un
temps de cinc minuts, quan vulgui. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta, no haremos uso. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, gràcies, presidenta. Només vull dir que acceptarem la
transacció en aquests termes de l'esmena 8500, però volem
mantenir l'esmena viva per al Ple. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Vull agrair a la Sra. Pons que accepti
la transacció. He de dir que jo també em sent un poc diputat de
trinxera, més que altra cosa, i vull dir que el pitjor que li pot
passar a qualsevol és que la pólvora estigui banyada a l’hora de
la veritat. I veurem perquè no..., no ens jugam l’important
dimarts, dimarts fem una cosa molt important que és aprovar
aquesta norma, però si en ser a l’enfront la pólvora és banyada,
Déu n'hi do!, ja en podem fer d'artilleria dimarts. 

Al marge d'això, mantenir-nos en el que hem dit abans,
creiem que és una llei que era imprescindible i que creiem que
s'ha d'aprovar per poder tenir una norma actualitzada a l’hora
d’afrontar la creació de nous espais naturals, que al final és
l'objectiu d'aquesta norma. Aquesta norma el que fa és regular
la fórmula per poder crear nous espais naturals, espais naturals
protegits, si volem més protecció d'espais naturals ens hem de
regir per una norma del segle XXI, que és aquesta norma.

L’home tota la vida, l’home com a espècie, tota la vida ha
transformat la natura, és una de les seves funcions vitals, per
dir-ho d'alguna manera, i una cosa és la convivència entre
economia, espais naturals protegits, etc., i l’altra és la necessitat
de la regulació d'aquesta convivència, i això és una cosa que
crec que tots tenim clar i tots hem de ser conscients que si no
hi ha aquesta regulació a dia d'avui, amb les eines que té
l'espècie humana podria fer molts desastres. Per tant, regulem-
ho a fi que efectivament hi hagi futur i futur vol dir també
activitat econòmica en el país. 

Al marge d'això, dimarts en tornarem parlar i esperam que
la comissió faci una bona feina i un bon dictamen per arribar a
dimarts. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passam al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sr. Jiménez.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Nosotros también reservaremos nuestra
intervención para el próximo pleno del martes.

Quería pedir, a ser posible, al terminar el turno de réplicas,
un pequeño receso de cinco minutos, dado que la persona,
Esperanza Sans, que me sustituye está a punto, según me
manda, a punto de llegar, le quedan, según lo que dicen, 3 o 4
minutos por llegar. Si puede ser, lo agradecería. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perfecte, Sr. Jiménez. Sí, abans de començar la
comissió, farem un petit recés esperant...

Passam al Grup Parlamentari Popular, Sr. Sagreras, per un
temps de cinc minuts, quan vulgui.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, presidenta. Crec que seria agradable prescindir,
tant uns partits com els altres, aquí d'aquest llenguatge bèl·lic
que s’està utilitzant, munició, artilleria, pólvora banyada, fins
i tot focs artificials, i això, i acudíssim al terme “arguments”,
que és el que els diputats hauríem d'emprar i, de fet, empram
quasi sempre, no ho sé, ha estat com una sorpresa, avui que
això hagi derivat en aquest tipus de conversa i en aquest tipus
de poesia que s'emprava.

Nosaltres persistirem en els nostres arguments en el temps
que tenim i, per què no, també ens reservam el dret, com feu
tots, fins i tot els que heu dit que persistiu en els arguments,
també tots us reservau qualque coseta per al plenari de dimarts,
i tornam defensar les nostres esmenes, que -insistim- creiem
que van en el sentit de garantir la seguretat jurídica, de reduir
el desgavell burocràtic en què es poden convertir les
tramitacions per als administrats, i donar-los també als
administrats -que al cap i a la fi són ciutadans- més garanties i
que hagin de perdre també manco temps per l'administració.
Les nostres esmenes ho deien, que els canvis substancials, i als
efectes de les modificacions puntuals, s'hagin de justificar per
part de les institucions amb un informe tècnic i jurídic i
incorporar-se a la memòria, que no puguem pensar que hi ha
determinacions subjectives.

I també que les consideracions fora de termini o sense
relació directa amb els objectes de les modificacions puguin no
ser tenguts en compte. I també que l'administració en el sentit
que tengui com a màxim un mes per a nous informes
ambientals, si s'esmenen aspectes dels informes desfavorables.
També en el sentit que el silenci sigui favorable i no
desfavorable. I insistia, i també ho trob normal i comprensible
que qualque grup, en la seva procedència, no li sembli bé, que
creiem que s'han de fer compatibles, evidentment, l'activitat
humana i l'activitat econòmica amb el medi ambient, i no per si
que hagi de prevaler sempre la protecció de l'espai.

Per tant, nosaltres mantenim vives -i ens agradaria que se
n’hagués acceptada qualcuna- aquestes esmenes, en el sentit,

per resumir, que hi hagi més seguretat jurídica i manco
desgavell burocràtic, i que els administrats tenguin més garantia
i perdin manco temps per dins l'administració.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Disculpi, presidenta... I també agrairíem dos minutets en
acabar, per acabar d'aclarir les transaccions proposades per
MÉS per Mallorca, en el sentit de poder estudiar si canviaríem
el sentit del nostre vot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Passam al Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Sanz, quan vulgui.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com -ara sí- darrera
intervenció a la Comissió de Medi Ambient, perquè la que va
ser el mes de desembre no era tal, n’hem tengut una de nova
per a aquesta llei. I sí que podem pensar i aprofitaré també per
unes quantes qüestions sobre que en aquesta llei, a més, tornem
veure-les.

Quines són? Bé, quan governa l'esquerra, la dreta sempre té
una llista d’arguments, i crec que va passant d'un a l’altre:
inseguretat jurídica, manca de gestió, catastrofisme... Al final,
podem triar qualsevol dels arguments i són els debats que
tenim. No diré artilleria, Sr. Sagreras, sinó que diré tal volta
arguments reiteratius, però sí que és cert que són arguments
reiteratius que tenen per a qualsevol llei de la qual parlam.

I, és més, continuam parlant del silenci favorable. Crec que
podem anar a la Llei 39/2015, aprovada per un senyor que els
seus cognoms són Rajoy i Brey, d'un partit que tal volta està
representat en aquesta cambra, la qual ja exposa que el silenci
administratiu ha de ser desfavorable, sembla que..., ara mateix
no. Però vaig una passa més enllà: la Llei 5/2005 que
modificam, que és una llei per a la conservació d’espais
ambientals, només hem d'anar al Butlletí Oficial de l'Estat per
veure per qui està signada. Sabem que hi ha partits que volen
renegar del que tenien, però està signada pel Sr. Jaime Matas
Palou, que va ser president de les Illes Balears d'un partit que
no és d’esquerres. Llavors, tal volta hem de tenir en compte
aquestes qüestions: una llei de conservació d'espais ambientals
que es vol actualitzar a la realitat actual i la proposta que fan,
tant Ciutadans -que també va sorgir d’aquest partit- com el
Grup Popular, és eliminar articles d'aquesta llei que existia. És
curiós, com una llei que van aprovar, ara mateix, voler eliminar
articles que consisteixen en protegir encara més el territori.

Estic d'acord amb el que ha dit el company del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, que aquesta llei és
imprescindible, per què? Perquè la realitat del 2005 i les
modificacions que hi ha hagut no és la realitat d’avui en dia de
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conservar els espais naturals, de la creació d'espais naturals. Ja
en vàrem parlar, crec que fins i tot quan es va dur a la Comissió
de Consells Insulars, que aquesta llei és una llei que defineix
els espais naturals, perquè la majoria s'han declarat per decret,
i crec que hem de tenir una llei que pugui fer possible que es
facin d'una altra manera, perquè puguin ser declarats. 

Ho torn dir, el sentit del vot serà el mateix, i més encara
avui, havent sentit -o esperant haver sentit- algun argument més
que em pogués convèncer per canviar el sentit del vot, és curiós
com no volen conversa, en alguns grups, per poder canviar el
sentit del vot, però sí que és cert també que hem de
compatibilitzar l'activitat humana amb els espais naturals, i
compatibilitzar-la no vol dir eliminar protecció, és al contrari:
compatibilitzar-la vol dir augmentar la protecció perquè hi
continuï havent activitat humana i activitat econòmica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que tampoc no assisteix a la comissió. I
com a darrer torn passam al Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sí, gràcies, Presidenta. Simplement, per recordar que el meu
grup no té esmenes vives. Per tant, no pot argumentar sobre les
seves esmenes, és a dir, no pots argumentar sobre allò que no
existeix. I, és clar, i és molt difícil argumentar sobre les
esmenes vives d'altres grups, si aquests grups no defensen les
seves esmenes i no argumenten les seves esmenes, és a dir que
he de fer un diàleg amb jo mateix... En sóc capaç perquè,
evidentment coses més estrambòtiques hem fet en aquest
parlament, però crec que no procedeix.

I si els grups diuen: em reserv les opinions, em reserv els
arguments, per al plenari, jo què volen que hi faci?, vull dir, no
puc contestar l’absència d'arguments. I, per tant, he pensat que
ja que ens amenaçaven -en el bon sentit, en el sentit pacífic de
la paraula- amb una artilleria dialèctica que explotaria en el
proper ple de dimarts, jo he pensat que potser més que
artilleria, més que obusos, potser idò era en focs artificials en
què quedaria tot, no?, que evidentment és una cosa molt més
pacífica que no l’artilleria que disparen els exèrcits.

Per acabar, simplement, ja que no tinc esmenes, ja que no
els agrada -al Sr. Sagreras- el llenguatge bèl·lic, acabarem amb
una mica de poesia: com va cantar Pablo Abraira, “la llave del
amor no enciende pólvora mojada”.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Un cop acabat el debat, abans de
passar a les votacions, farem un petit recés, perquè ho han
demanat... El Sr. Sagreras ha demanat un petit recés, no? O no
fa falta?

(Remor de veus)

 Sí? Sis blocs, sí...

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

Sí, el primer bloc és la d’El Pi, i després les altres estan
totes en el 19, 20 i 21...

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sra. Presidenta, si espera un moment, perquè el Sr. Castells
ha sortit, aquí hi ha les seves coses, i si comencem la votació i
no pot entrar..., és per avisar-lo que vingui si vol a recollir les
coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò s’hauria de traure. Farem un recés fins a les
cinc en punt, d’acord?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades crec que ja hi som tots. Hi ha hagut una
substitució per part d’Unidas Podemos. Per tant, podríem
començar les votacions. Començam les votacions de les
esmenes.

Si cap grup o diputat no adscrit no demana votació
separada, passaríem a votar la RGE núm...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, presidenta, demanaríem votació separada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui. Sí, perdó, sí ho tenia apuntat.

LA SRA. PONS I SALOM:

... en tres blocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

En blocs, digui’m.

LA SRA. PONS I SALOM.

O sigui, un, la 9488; l’altre, les esmenes RGE núm. 8523,
8524, 8525, 9427, 9490, 9491 i 9495, i per l’altre, la resta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, no he tengut temps d’apuntar-ho. Durant el recés
ho hauríem pogut aclarir. Si...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Ho torn a dir. Ara miram a veure si podríem votar-ho d’una
en una, seria més ràpid...

LA SRA. PONS I SALOM:

No seria necessari.

LA SRA. PRESIDENTA: 

... perquè a més a més tenim la 8500, que hi ha una transacció,
que també l’hem de votar per separat, i no hi ha...

LA SRA. PONS I SALOM:

És que són... bé, si les volen votar una a una, però em
sembla que no seria necessari.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, digui’m.

LA SRA. PONS I SALOM:

9488...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí.

LA SRA. PONS I SALOM:

..., per una banda; llavors, 8523, 8524, 8525, 9427, 9490, 9491
i 9495 per l’altra.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Jo m’he perdut una altra vegada. No, passam a votació una
per una i ja està.

RGE núm. 8428/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 8473/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 8474/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 8475/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8478/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8479/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8480/22.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8481/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8483/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8484/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8523/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap.

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8524/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8525/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

RGE núm. 8529/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 9 en contra. No, 8 en contra, perdó. 5 vots a
favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Presidenta, aquestes que són d’El Pi les pot ajuntar per
part nostra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Votarem primer, però, la RGE núm. 8500/22, que té una
transacció. Si els sembla votarem primer la transacció de la
RGE núm. 8500/22.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar les RGE núm. 8489, 8490, 8491, 8492,
8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8499, 8501,8502, 8503...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, ara... sí, sí, sí, ara la diré, 8504, 8505, 8506, 8515, 8546,
8547, 8548 i la 8500/22, amb la redacció original. Passam a
votar totes aquestes conjuntament. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar les RGE núm. 9422, 9423, 9424, 9427,
9428, 9429, 9430, 9431 i 9432/22, del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Presidenta, demanam votació separada de la RGE núm.
9427/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam primer a votar la RGE núm. 9427/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a votar la resta.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a votar... 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada de la RGE
núm. 9488/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam primer a votar la RGE núm. 9488/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passam a votar la 9...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, perdó. Repetim la votació? Sí. Tornam votar la RGE
núm. 9488/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les RGE núm. 9490, 9491 i 9495/22,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, passam a la
votació de les RGE núm. 8472 i 8528/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a les RGE núm. 9467, 9492, 9493, 9494, 9497 i
9498/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, no fa falta?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup o diputat no demana votació separada, passam
a votar conjuntament les esmenes RGE núm. 8476 i 8482/22,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Passam a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup o diputat no demana votació separada, passam
conjuntament a votar les RGE núm. 8477 i 8527/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam de manera conjunta a votar les RGE núm. 8485 i
8486/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Ai, perdó, sí, del grup... sí, després, la RGE núm. 9433, del
Grup Parlamentari Popular, les RGE núm. 9473, 9484 i
9485/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Passam
a votació conjunta.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no demanen votació per separat, passam a votar les RGE
núm. 8487, 9434 i 9487/22, la primera del Grup Ciudadanos,
la segona del Grup del Partit Popular, i VOX-Actua Baleares.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la RGE núm. 8507/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar les RGE núm. 8508, 8513 i 8514/22, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra? 
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, Sra. Presidenta, ha dit el Grup Parlamentari El Pi i és del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

(Remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no es demana votació per separat, passam a les RGE
núm. 8509 i 8511/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes; les RGE núm. 8521 i 8522/22, del Grup Parlamentari
Ciudadanos; les RGE núm. 9435 i 9436, del Grup Parlamentari
Popular; i les RGE núm. 9469, 9471 i 9489/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de la RGE núm. 8510/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de les RGE núm. 8526 i 8530/22 del Grup
Parlamentari Ciudadanos; de les RGE núm. 9425 i 9426/22, del
Grup Parlamentari Popular; i RGE núm. 9496/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar de forma conjunta les RGE núm. 9271,
9274, 9275, 9276, 9278, 9282, 9284, 9285, 9286, 9287 i
9288/22, del Grup MÉS per Mallorca, i les RGE núm. 9510 i
9516/22, conjuntament dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les RGE núm. 9272 i 9521/22, la
primera de MÉS per Mallorca, i la segona d'Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca.

LA SRA. SANS I REGIS :

Sra. Presidenta, crec que he de demanar votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Demana votació separada, perfecte. Passam a votar la RGE
núm. 9272/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, passam a votar la RGE núm. 9521/22, conjuntament
dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

9521/22, conjuntament, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA SANS I REGIS:

En el següent bloc, també deman votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passam idò a la votació de la RGE núm. 9277/22,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a la RGE núm. 9281/22 dels Grups Parlamentaris
MÉS per Mallorca i Unidas Podemos.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no s'hi oposa, passam a les votacions de les
RGE núm. 9437, 9438, 9443, 9444, 9451 i 9454/22, del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació conjunta de la RGE núm. 9439... 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, perdó, presidenta, demanaria votació separada de la
RGE núm. 9450/22. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, passam primer a votar la RGE núm. 9450/22.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar conjuntament les RGE núm. 9439,
9449, 9453 i 9458/22, del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 11 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació conjunta de les RGE núm. 9440 i
9445/22, del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetirem la votació.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Ara sí, 2 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, de manera conjunta... 2, 6, 4? Repetim la votació
de les RGE núm. 9440 i 9445/22.

Vots a favor?...

Sí, és la mateixa, és la mateixa votació. Repetim votació de
la RGE núm. 9440 i 9445/22. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 4.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar conjuntament les RGE núm. 9441, 9442 i
9446/22 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 9447/22, amb la
transacció incorporada, que ha estat acceptada pel Grup
Parlamentari Mixt. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, presidenta, demanaria votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Separada. Molt bé. Passam a votar la RGE núm. 9448/22,
del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar la RGE núm. 9463/22, amb la
transacció incorporada, que ha estat acceptada pel Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Passam a votar.

Vots a favor?

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

Digui’m. La 9463.

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

Que té... sí, tiene una transacción que ha presentado... i ha
acceptat el Sr. Castells. Passam a votació, sí?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de la RGE núm....

LA SRA. PONS I SALOM.

Sí, presidenta, demanaria votació separada de la RGE núm.
9475/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

De totes? Sí, són tres, idò. Sí, ja havíem de votar. D’acord.
Passam a la votació de la RGE núm. 9452/22, del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 12 en contra, 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9464/22, amb la transacció
incorporada, que ha estat acceptada pel Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9455/22... ah!, sí, me la botava,
gràcies, passam a la RGE núm. 9475/22, del Grup Parlamentari
VOX. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9455/22, del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 11 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9456/22, del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 11 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9457/22, del Grup Parlamentari
Mixt. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 11 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9462/22, del Grup Mixt. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 12 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la RGE núm. 9465/22, del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a les RGE núm. 9468 i 9470/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de forma conjunta. Passam
a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam de manera conjunta a votar les RGE núm. 9472,
9474, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483 i
9486/22, si ningú no demana votació separada. Passam a
votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar conjuntament les RGE núm. 9517 i 9518/22,
del Grup Parlamentari Unidas Podemos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’articulat. Votació de la denominació del
títol del projecte de llei. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació conjunta dels articles 1r, 2n, 3r, 6è, 17è,
18è i 22è. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ningú no demana votació separada, passam a votar
conjuntament l’article 4t i 8è i la disposició addicional primera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar de manera conjunta els articles 5è, 7è, 9è,
10è, 11è, 12è, 13è, 14, 15è, 16è i 19è. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de l’article 20è.   

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’article 21è.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació conjunta de les disposicions addicionals
segona, sisena i setena.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació conjunta de les disposicions addicionals
tercera, quarta i cinquena, de la disposició derogatòria única, de
la disposició final única i de l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, si ningú...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, presidenta?

LA SR. PRESIDENTA:

Digui’m.

LA SRA. PONS I SALOM.

Demanaríem votació separada, per una banda, de l’article
22è bis, 22è quater i disposició transitòria única, això seria un
bloc, i l’altre seria: 22è ter i disposició addicional setena bis, i,
per acabar, de l’annex. 

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

És més ràpid votar per separat. Sí, votarem per separat
perquè ho tenc agrupat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PONS I SALOM.

No, setena bis i setena ter no, la setena ter la vull per
separat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, val més per separat.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Presidenta, el que vostè vulgui, que aquí hi ha molt de
renou avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ja ha vist que jo som de separar...

(Rialles de la Sra. Presidenta)

LA SRA. PONS I SALOM:

Molt de renou i poca essència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

..., que si no l’embullem. D’acord. En primer lloc, passam a
votar l’article 22è bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’article 22è ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’article 22è quater.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 4 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de la disposició addicional setena bis. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de la disposició addicional setena ter. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de la disposició transitòria única. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, després. Sí, la disposició... repetim. Passam a votació la
disposició transitòria única. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a la votació de l’annex. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I acabada la votació, en conseqüència, queda dictaminat el
Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental, LECO.

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

Moltes gràcies.
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