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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els pareix bé i amb deu
minuts de retard, començarem la sessió d’avui i, en primer lloc,
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sr. President, Sandra Morell substitueix Francesc Fiol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa
de la Comissió.

Bé, idò, a continuació passam al primer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a l’elecció de secretari o secretària de la
Comissió d’Economia, d’acord amb l’article 40.3 del
Reglament.

Per a l’elecció de secretari cada diputat escriurà un nom a la
papereta, el resultat elegit serà el que obtengui el major nombre
de vots. Prec als grups parlamentaris que facin arribar el nom
que proposin per a aquest càrrec.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista
propone a la Sra. Maria Antonia Sureda como secretaria.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna proposta més?

El diputat, idò, proposat per al càrrec de secretària és Maria
Antònia Sureda. Sr. Lletrat, si és tan amable, faci lectura del
nom dels diputats per tal que dipositin el seu vot a la urna.

EL SR. LLETRAT:

Barceló Milta, Gabriel.

(Tall de gravació no enregistrat)

Mayans i Serra, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margalida.

Antonio Diéguez.

Oliver Mut, Gaspar.

Rita Larrucea, Maria Cristina.

Riudavets i Florit, Eduard.

Sureda i Martí, Maria Antònia.

Vinent i Barceló, Assumpta.

EL SR. PRESIDENT.

Blanc.

Sra. Sureda.

Sureda.

Sureda.

Blanc.

Sureda.

Sureda.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

Sureda.

Blanc.

Sureda.

Sureda.

Sureda.

Blanc.

EL SR. LLETRAT:

9, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la Sra. Sureda: 9.

Vots en blanc: 8.

En conseqüència el resultat és que queda elegida com a
secretària de la comissió la Sra. Sureda, qui ja ocupa el lloc.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears.

A continuació, passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de llei de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
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A la fase de ponència s’han aprovat, transaccionat o retirat
totes les esmenes que es van presentar al projecte de llei, per
tant ara passam al torn de fixació de posicions, de menor a
major.

Pel Grup Parlamentari Mixt, qui vol intervenir? Té, el Sr.
Mayans, un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President, no esgotaré tots el temps perquè, com
vostè ha dit molt bé, va ser aprovada per assentiment i totes les
esmenes es varen transaccionar o retirar, d’acord amb tots els
grups polítics que formaven part de la ponència.

Simplement vull destacar els esforços que s’han fet aquestes
darreres setmanes, quant a actualitzar els terminis que marcava
el decret i que ara marca la nova llei derivada d’aquest decret
perquè no quedassin desfasats i a més s’han ampliat tant els
terminis de legalització de places com per fer reformes en els
establiments turístics.

He d’assenyalar també que la llei és aplicable a totes les
illes, cosa que abans en el decret no passava, i també s’amplia
al sector de l’agricultura i de la ramaderia, cosa que abans en el
decret tampoc no passava, i això ha estat gràcies també a les
esmenes del Partit Popular i a les meves mateixes.

Jo crec que és una llei que completa de manera molt positiva
el que es marcava en el decret quan es va promulgar i
simplement lamentar, si s’ha de lamentar qualque detall, que la
feina que s’ha fet aquestes darreres setmanes s’hagués pogut fer
fa un any o un any i mig i tal vegada el decret o aquesta llei
s’hagués pogut aplicar al cent per cent a totes les illes i els
beneficis o ja els notaríem o haguessin estat més positius.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té ara la paraula el portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, crec que s’ha de
destacar l’esforç que s’ha fet aquestes darreres setmanes per part
de tots els grups parlamentaris a l’hora d’arribar a consensos i
acords que han permès, per tant, que pugui sortir aquesta llei per
unanimitat. Crec que tothom hi ha fet aportacions, tothom ha fet
cessions i en aquest sentit el resultat final recull l’esperit de
totes les formacions i evidentment crec que també s’ha de
destacar la feina que han fet els serveis de la casa, crec que en
aquest sentit s’ha d’agrair la paciència que s’ha tengut per part
de tots i la dificultat que ha suposat el fet d’haver d’adaptar tots
els terminis, després de tants de mesos, a la nova realitat.

I, en definitiva, per tant, destacar això, crec que és important
que algunes qüestions que es plantejaven com a esmena
finalment no hagin sortit endavant, sobretot, especialment el
nostre grup parlamentari està satisfet que no surti endavant el
camp de golf de Son Baco. I també, evidentment, crec que s’ha
de destacar, com dic, aquest esforç de tots de transaccionar les

esmenes, d’arribar a acords i que tothom hagi pogut introduir
també aquelles qüestions que considerava importants.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Ara té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument també, simplement, com
han fet els altres portaveus, crec que felicitar-nos tots per la
consecució d’un objectiu final que era arribar a un consens
entorn d’aquesta proposta legislativa. Crec que ha costat, ha
estat producte i fruit de molta feina per part de tots els
directament implicats, no tan sols ponents, sinó també serveis
de lletrats de la casa i fins i tot administracions terceres que
també es veuen directament afectades i que han colAlaborat en
aquest bon resultat final.

I jo crec que simplement és això, agrair la colAlaboració de
tots i això és una mostra més que hi ha qüestions que realment
han de passar per damunt d’interessos particulars de qualsevol
tipus i que aquest interès general i qüestions purament que
podríem entendre com d’Estat, han de tenir la seva prioritat, i
aquesta llei el final n’és una mostra d’aquest fet.

Dit això, m’agradaria fer dues petites consideracions en
referència a l’informe de ponència que avui hem d’aprovar i és,
en concret, a la pàgina 23 d’aquest informe i a la disposició
transitòria tercera ter, en el text que es dóna per aprovat
definitivament, s’hi hauria de suprimir la darrera paraula del
text, que diu “parcial”, perquè entenem que ha estat incorporada
erròniament, perquè a la proposta que es va fer arribar al tràmit
de ponència era a una pàgina diferent amb un color diferent i va
crear una certa confusió i es va incorporar. Aquesta disposició
hauria d’acabar “punt final” després de “l’actuació”, per tant
suprimir la paraula “parcial”.

I una consideració que també deixaríem en mans o a
valoració per part de la resta de portaveus i de la Mesa, és que
potser a la disposició derogatòria única, al marge de la
referència que ja es fa, deixam la possibilitat que es consideri
també la incorporació de la derogació del conegut decret,
conegut popularment com a decret Nadal en el seu moment,
però també que figuràs expressament dins aquesta disposició
derogatòria.

Res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Popular per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, per sumar-me al ja dit per la resta
de portaveus, primer de tot vull manifestar, com no pot ser
d’una altra manera, el nostre suport a aquest projecte de llei, que
ha estat llarg; si una cosa, com ha dit el Sr. Mayans, ha estat
negativa ha estat el que s’ha perllongat en el temps, el retard,
però bé, és benvingut si ha arribat a bon port, com és en aquest
cas.

Per tant, nosaltres ens volem felicitar també perquè moltes
esmenes que ha presentat el Partit Popular han estat ben vistes,
han estat incorporades i transaccionades, i fent un esforç com la
resta de grups parlamentaris hem cedit i hem pogut arribar a una
llei, que crec que serà pràctica i també és valenta, per tal
d’assumir el temps en què som, uns temps preocupants sobre
l’economia, sobretot de les nostres illes, i per tant aquestes
línies d’actuació d’aquesta llei, que són agilitar els temes
administratius, implantar noves activitats empresarials i
professionals i econòmiques i també impulsar la indústria
turística, crec que amb aquesta llei haurem fet una passa bastant
grossa per poder-ho aconseguir.

Per tant, s’ha d’agrair aquest esforç consensuador per part de
tots els grups parlamentaris. És una llei que, finalitzada, serà
més obserta per a totes les Illes Balears i també, com han dit els
que m’han precedit, agrair als serveis jurídics del Parlament
l’esforç i la paciència que han tingut a fer aquesta llei possible
en el dia d’avui.

Crec que res més, nosaltres hi estam d’acord perquè ja
havíem parlat anteriorment els portaveus respecte d’aquesta
petita matisació correcció i també de la derogació del decret que
hi ha anteriorment.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Idò passam a la votació del
títol del projecte, de l’articulat, de les disposicions addicionals
i transitòria, de la disposició derogatòria única, de les
disposicions finals, de l’exposició de motius i dels annexos,
segons el text que figura a l’informe de ponència, amb les
observacions fetes pel Sr. Boned del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat, 17 vots a favor, 0 en contra
i 0 abstencions.

Tota vegada que no s’ha presentat cap vot particular i totes
les esmenes presentades a aquest projecte de llei varen ser
aprovades, transaccionades o retirades en fase de ponència, no
cal aplicar l’establert a l’article 120 del Reglament de la
cambra.

En conseqüència, queda dictaminat el projecte de llei de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

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