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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent, en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que preveu
l'article 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, atesa
la sol·licitud que és objecte de l'ordre del dia de la convocatòria
d'aquesta sessió.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 5430/22, per tal de procedir a l’estudi, la
tramitació i l’aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei
RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de
modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la
CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat.

A continuació, passam al punt únic de l'ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
5430/22, per tal de procedir a l’estudi, el debat i l’aprovació, si
pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup
Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per
l’Estat.

Per defensar aquesta iniciativa intervendrà, en primer lloc,
el Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Bé, no m'allargaré gaire, crec que seré molt breu, el Grup
Parlamentari Popular va presentar una proposició de llei a
finals del mes de gener d'enguany, una proposició de llei en la
qual es proposa una profunda reforma fiscal a les Illes Balears.
Creiem que aquesta reforma fiscal, que es traduiria en una
baixada d'imposts, seria molt beneficiosa per als ciutadans i les
empreses de les Illes Balears. 

Vàrem intentar que aquesta proposició de llei es pogués
debatre en període ordinari de sessions, no va resultar possible,
per raons ics, ara no hi entrarem. Vàrem intentar que aquesta
proposició de llei es debatés en el primer ple extraordinari que
es va convocar del mes de juliol, tampoc va resultar possible.
I avui esperam que no hi hagi dubtes ja que puguem debatre en
aquest Ple i, si escau, prendre en consideració aquesta
proposició de llei.

Per tant, sense res més a afegir. Moltes gràcies, senyor
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara correspon la intervenció dels
grups parlamentaris que estiguin a favor de la proposta. Sra.
Costa?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista, com
ja ha comunicat prèviament a la celebració d'aquesta Diputació
Permanent, votarà a favor de la proposta perquè es pugui
prendre en consideració en el Ple aquesta proposició de llei del
Partit Popular.

Com ja havíem manifestat en anteriors ocasions, el Grup
Parlamentari Socialista pensa que hem de poder debatre i treure
tots aquells... ens havíem centrat en projectes de llei, però, en
definitiva, és una iniciativa legislativa del Grup Popular i, sense
perjudici del fons de l'assumpte, que ja ens hi hem manifestat
en altres ocasions que no estam d'acord amb el Grup Popular,
però votarem a favor perquè es pugui veure en el ple que a
continuació se celebrarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans votarem
a favor d'aquesta iniciativa perquè es pugui debatre en el Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Qualque altre grup vol intervenir a favor?
Qualque grup vol intervenir en contra?

Crec que no és necessari fer rèpliques i contrarèpliques. Per
tant, hem de procedir a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 18 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Per tant, donam per finalitzada aquesta Diputació
Permanent.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205430
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200502
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