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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE núm.
9488/08, de mesures tributàries per impulsar l'activitat
econòmica a les Illes Balears.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar el Projecte de llei de mesures tributàries
per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears. Es farà un
únic debat en què es defensaran conjuntament totes les esmenes
que es mantenen a l’articulat, totes elles del Grup Parlamentari
Popular. Les esmenes que es mantenen al projecte de llei són les
següents: a l’article 2, RGE núm. 11720/08; a l’article 3, RGE
núm. 11721/08 i 11722/08; a l’article 4, RGE núm. 11723/08 i
11724/08; esmena RGE núm. 11711/08 d’addició d’un nou
article; a l’article 5, RGE núm. 11725/08 i 11726/08; addicions
de nous articles amb les esmenes RGE núm. 11712/08,
11713/08, 11714/08, 11715/08, 11716/08, 11717/08, 11718/08
i 11719/08; a l’article 7, esmena RGE núm. 11727/08; i
finalment una esmena, la RGE núm. 11732/08, d’addició d’una
nova disposició addicional.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sr. Tadeo, per un temps de vint minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
passat mes d’octubre el Govern de les Illes Balears va presentar
anticipadament la llei d’acompanyament, mitjançant el Decret
Llei 1/2008, de mesures tributàries, però que venia a ser la llei
d’acompanyament que cada any es presenta conjuntament amb
els pressuposts. Generen mesures tributàries encaminades a
afavorir i incrementar la renda disponible dels ciutadans de les
Illes Balears per tal de poder fer una passa més cap a la sortida
d’aquesta crisi, sense cap dubte els governs estan obligats, en
aquests moments, a fer polítiques monetàries i polítiques fiscals
amb caràcter expansiu per tal d’incrementar la confiança dels
agents econòmics i socials. La situació sabem quina és. Avui
matí, també, hi ha hagut una interpelAlació sobre crisi econòmica
en el plenari del Parlament. Per tant, passaré directament a
anomenar les esmenes que presentam.

Per una banda, l’esmena RGE núm. 11720/08 fa referència
al tram autonòmic de deducció d’habitatge habitual que amb
caràcter general és de 4,95%, demanam que aquesta deducció
s’incrementi, com a deducció d’habitatge habitual en el tram
autonòmic, a un 6,45%. Hi ha qualque comunitat autònoma,
crec recordar que és la de Catalunya, que té un increment per a
determinats colAlectius del 6,45%.

L’esmena RGE núm. 11722/08 fa referència a la deducció
autonòmica de les quatre satisfetes a l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per raó d’adquisició
d’habitatge habitual, demanam que aquesta deducció del 50%
del que una persona ha pagat quan compra l’habitatge, segons
indica el decret llei, senzillament és per a menors de 36 anys i
per a discapacitats. Nosaltres creim que una política fiscal
expansiva, una política fiscal que arribi més als ciutadans, a un
sector més ampli, precisament, ha de servir ..., millor dit, el que
presentam, perdó, són les esmenes 11722 i 11721, el que ha de
servir és que arribi a més ciutadans i per tant llevam, amb
aquestes esmenes, la limitació quant a persones que es poden
acollir a aquesta deducció.

Pel que fa a l'esmena RGE núm. 11724/08, que fa referència
a l’article 4, i l’11723/08, que fa referència al títol de l’article 4,
igual que l’anterior, es tracta d'una deducció autonòmica del
50% de les quotes d’ITP i actes jurídics documentats pel que fa
referència a documents notarials, també fa referència que sigui
per a menors de 36 anys i per a discapacitats. Nosaltres
demanam llevar aquesta limitació de manera que arribi a un
sector més ampli de la població i que hi hagi més gent que es
pugui beneficiar i no només aquest sector de menors de 36 anys
i discapacitats.

Pel que fa a les esmenes 11726/08 i 11725/08 fan referència
a l’article 5, una és modificació del títol i l’altra és modificació
del mateix article, també demanam, igual que les dues anteriors,
que es llevi la limitació, també és deducció autonòmica del 75%
de quotes satisfetes per l’ITP i actes jurídics documentats, llevar
la limitació, també, del 36 anys i per a discapacitats, tot allò
perquè així arribi a un sector més ampli de la població, crear
més renda disponible dels ciutadans de tal manera que es pugui
incentivar el consum.

Passant a l’esmena 11712/08, demanam afegir un nou article
al capítol 2 d’aquest projecte de llei, desprès de l’article 6, amb
el text següent, que seria posar una deducció per al foment de
l’autoocupació dels joves emprenedors, seria una deducció de
300 euros a l’IRPF en el moment en què facin la seva declaració
de renda per contribuir els que tenguin la consideració de joves
emprenedors. Tendrien aquesta consideració aquelles persones
que tenguin 36 anys i hagin causat alta en el cens d’empresaris
i professionals i altres unitats tributàries de la hisenda pública,
igualment que desenvolupin la seva activitat dins el territori de
la nostra comunitat autònoma.

L’esmena 11713/08 també es refereix al mateix, en aquest
cas concret posar una deducció per al foment de l’autoocupació
de les dones emprenedores, que consistiria en 400 euros i també
que estiguin d’alta en el cens d’empresaris i professionals i
desenvolupin la seva activitat dins el territori de la comunitat
autònoma.
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Desprès una altra esmena, l’11714/08, on demanam
modificar l’article 2.3 de la Llei 6/2007, per a la qual cosa
demanam modificar els límits per ampliar que un sector més
ampli dels ciutadans es pugui beneficiar de la deducció
autonòmica de les despeses d’adquisició de llibres de text. És
molt clar que les deduccions que hi ha en aquest sentit a les
declaracions de renda, les pot comprovar la mateixa
administració, que són poques les persones que es poden
beneficiar d’aquesta deducció autonòmica.

L’esmena 11718/08 també fa referència a incrementar, en
aquest cas igual que l’anterior, les deduccions per adquisició de
llibres, i en aquest cas fa referència a incrementar les quanties
que perceben les persones que tenen dret a aquesta deducció. Es
fa un escalat sobre si la declaració és conjunta o si la declaració
es presenta amb caràcter individual, el que feim és incrementar
els límits, per una banda, i incrementar les quanties també que
les persones poden rebre d’aquesta deducció.

L’esmena 11715/08 tracta de modificar també l’article 3,
apartat 1, de la Llei 6/2007, de mesures tributàries, econòmiques
i administratives, que és la llei d’acompanyament als
pressupostos de l’any 2008, i on diu 36 euros dir 50 euros, això
és la deducció autonòmica existent per a majors de 65 anys que
des de l’any 1998 està establerta en 36 euros, i nosaltres
demanam que passi a 50 euros. És un petit increment, però
creim que persones d’aquesta edat, el volum que hi ha, que facin
la seva declaració de renda i per tant tendrien accés a aquesta
deducció, és una quantia significativa que també es posa sobre
la societat per al consum.

També, a través de l’esmena 11716/08, demanam modificar
l’article 4.2 de la Llei 6/2007, la llei d’acompanyament dels
pressuposts del 2008, i és per demanar baratar una quantitat,
enlloc de 9000 que figuri 1.1000, un paràgraf concret d’aquest
article per tal d’incrementar la deducció autonòmica que
existeix per a deducció d’habitatge habitual per als joves i poder
fer que aquesta deducció sigui per a joves, però que sigui d’una
quantia superior perquè la realitat demostra que són poques les
persones que tenen accés a beneficiar-se d’aquesta deducció i a
més amb una quantia petita. Per tant, el que demanam és que, al
marge que també és pogués ampliar el sector de persones que es
poden beneficiar, almenys que la seva deducció sigui més
elevada perquè a més ve supeditada, amb el càlcul que es fa,
supeditada a la deducció estatal que hi ha i pensam que passar
d’aquest 9000 a 1.1000 doncs incrementaria el sector de gent
que es podria acollir.

Amb l’esmena 11717/08 feim referència a una deducció que
ja existeix que és la deducció per adopció de fills, demanam
passar de 400 a 600 euros. És una deducció que ja existeix i el
que demanam és que s’incrementi la quantia, sabem que les
despeses d’una adopció són elevades, no és per aquí que va, va
en el sentit de posar més renda disponible als ciutadans.

També, amb l’esmena 11719/08, demanam modificar
l’article 12.1.c) de la Llei 6/2007 i concretament on diu 180.000
que digui 200.000. És un dels condicionants per explicar els
tipus reduït del 3% de l’impost d’ITP i actes jurídics
documentats per a menors de 36 anys i discapacitats. Aquí la
normativa, fins ara, diu que el valor que ha de tenir l’habitatge
és de 180.000 euros, nosaltres deim que s’incrementi, perquè és
clar que els valors s’han incrementat, i puguin arribar fins a

200.000.  De 180.000 a 200.000 sembla una petita diferència,
però els càlculs diríem que amb aquesta modificació doncs
entraria més gent a poder aplicar aquest tipus reduït.

Pel que fa l’esmena 11727/08, és una esmena ambiciosa en
el sentit d’afavorir el finançament dels ajuntaments i demanam
que s’estableixi una deducció d’un 99% del tipus d’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per als
que tributen als ajuntaments de les Illes Balears, amb la qual
cosa també seria una manera de beneficiar als ciutadans de les
nostres illes.

Pel que fa referència a l’esmena 11711/08 demanam,
aquesta és la més ambiciosa sobretot per la quantia que
suposaria de crear renda disponible dins la societat de les Illes
Balears, per tant, seria factible que s’incrementés el consum i
ajudar a reactivar l’economia, demanam que el Govern de les
Illes Balears redueixi en un immediat futur, per a aquest exercici
impositiu, 1,5 punts la quota del tram autonòmic que és del 33%
de l’impost de la renda. És a dir, que amb caràcter general
reduís la quota en el seu tram autonòmic i amb una quantia
substancial que podríem valorar de posar dins la societat i
destinat al consum, almenys això o inversió, una quantia del
voltant de 40 o 50 milions d’euros.

La darrera esmena, l’11732/08, és afegir una nova disposició
addicional amb els termes que diu i segur que vostès tenen,
d’incrementar els descomptes que es vénen produint per visites
a museus, teatres i espais culturals en general.

En definitiva, presentam, si no record malament, 18
esmenes, totes encaminades en un mateix sentit, a fer una passa
més. Creim que el Decret Llei 1/2008, que va presentar el
Govern durant el mes d’octubre, ja en aquell moment quedava
curt, pensam que continua  quedant curt fins i tot ajudant amb
aquestes esmenes. És cert que no es podien incrementar o posar
valors més alts perquè no es pugui dir que feim senzillament
demagògia, presentam el que creim coherent i allò que creim
que el Govern pot perfectament assumir. Creim que són
mesures encaminades a afavorir la mala situació econòmica que
existeix en aquest moment i necessari per a l’economia i per als
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per fixar torns en contra intervé, en primer
lloc, el Grup Parlamentari Mixt. Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
És evident que estam en aquest moment en un debat molt tècnic
de fiscalitat i que, com no pot ser d’altra manera i com és lògic,
la majoria o totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular signifiquen una reducció d’ingressos per
a la comunitat autònoma. Una reducció d’ingressos que
evidentment des del Grup Parlamentari Popular es considera
impertinent perquè aquests ingressos romandran a les famílies,
a les empreses, a les persones i tendran, per tant, més renda a les
seves butxaques.
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De totes maneres és evident, també, que sempre estam en
una dialèctica perquè la comunitat autònoma ha de mantenir uns
ingressos mínims per poder dur a terme la seva tasca
d’implantació d’infraestructures i equipaments i de prestació
dels serveis públics indispensables i que té l’obligació de
prestar. Per tant, estam en aquesta dialèctica i entenem, des
d’Unió Mallorquina, que evidentment el Grup Parlamentari
Popular ha fet un esforç d’intentar fer una aportació en positiu
en el decret llei que va aprovar el Govern de les Illes Balears i
que han d’entendre que hi ha un grapat de les seves esmenes que
no són assumibles per l’impacte financer que generaria a les
arques de la comunitat autònoma, que és un impacte financer
inassumible i per tant no se'ls pot donar suport perquè
desquadrarien tots els números de la comunitat autònoma. 

Altra cosa és el que se’ls ha ofert, i ens consta que té els
textos, la transacció de tres esmenes concretes, 11713/08,
11717/08 i 11718/08, que es podrien incorporar a aquest
projecte de llei que tramitam en aquest moment, sense perjudici
que en el debat en plenari intentàssim arribar a més transaccions
amb relació a altres esmenes i concretament amb relació a la
seva esmena més ambiciosa, en paraules del Sr. Tadeo,
l’11711/08, que també intentarem que en el debat de plenari
puguem arribar a qualque tipus de transacció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Amb relació a la qüestió de les
esmenes una prèvia. En tot cas, el portaveu del Partit Popular ha
fet referència que aquesta llei de mesures tributàries en realitat
era una llei d’acompanyament de pressuposts. Jo, sense entrar
en el debat de nomenclatures, està clar que si fos una llei
d’acompanyament de pressuposts no la debatríem el mes de
febrer del 2009, però en tot cas, sense entrar en el tema de
nomenclatures, sí que recordaria que les lleis d’acompanyament
de pressuposts durant la passada legislatura duien molt més que
mesures tributàries, excedien bastant d’aquest àmbit i
s’aprofitaven per posar-hi tot tipus de normes que no tenien res
a veure del que seria una llei estrictament d’acompanyament de
pressuposts amb mesures tributàries o administratives. Per tant,
en tot cas, sí que és una qüestió que convé recordar i ressaltar.

Quant a les esmenes que s’han presentat per part del Partit
Popular jo crec que en general hi ha una intenció de millorar la
norma, crec que són esmenes interessants algunes d’elles, que
van sobretot a intentar que determinats colAlectius puguin ser
beneficiats en temes d’habitatges habituals, d’adquisició
d’habitatge habitual, les deduccions per a joves emprenedors o
per a dones emprenedores, les deduccions per llibres de texts,
per adopció de fills, etc. 

Crec que en general són interessants, però hi ha un segon
debat que és el que significa baixar la recaptació de la comunitat
autònoma, especialment l’11711, on preveuen vostès una
reducció d’1,5 de la quota del tram autonòmic per IRPF així
generalitzada. Crec que és una qüestió, un debat delicat perquè
això pot tenir implicacions sobre les accions que el Govern de
les Illes Balears pugui dur a terme en els seus programes
socials, educatius, sanitaris, etc. Crec que una davallada
d’imposts com la que es proposa aquí és delicada. Aleshores
crec que s’ha d’entrar en objectius concrets com puguin ser, per
exemple, qüestions que facin referència a habitatge habitual o
a llibres de text, etc. Per això, en aquest sentit, des del nostre
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds donaríem
suport a les transaccions proposades a les esmenes 11716, que
fa referència a adquisició d’habitatge habitual per a joves, a
l’11717, que fa referència a deducció per adopció de fills, i a
l’11718, que fa referència a l’adquisició de llibres de text. Com
dic, donaríem suport a aquestes transaccions sense perjudici que
durant el debat, que es produirà en el plenari del Parlament amb
relació a la resta d’esmenes que quedin per discutir, es pogués
també parlar de transaccionar altres esmenes, com deia en
aquest debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Boned, per un temps també de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré igual que els altres portaveus.
Vull assenyalar i dir que en aquest moment i ara en comissió no
entraré a fer valoracions sobre el contingut general de la
proposta de la llei en si, ho farem, si és necessari, en el plenari.
I entraré directament, per no estar més temps del necessari, a la
valoració i a les propostes quant a les 18 esmenes que presenta
el Grup Popular.

D’entrada he de dir que d’aquestes 18, oferirem 3
transaccions concretes a les quals entraré més tard,
concretament a les esmenes RGE núm. 11716, 11717 i 11718,
i que a la resta per un motiu o per l’altre, en aquests moments hi
votarem en contra. Vull anunciar també que tots els grups que
donam suport al Govern estam estudiant detingudament
presentar transaccions en algunes altres esmenes de cara al
plenari. Però d’entrada, de totes aquelles que avui votarem en
contra, en faré la valoració d’algunes perquè quedi constància
en el Diari de Sessions.
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En concret, respecte de les esmenes RGE núm. 11720,
11721, 11722, 11723 i 11724 que afecten els articles 2, 3 i 4 del
projecte de llei i les RGE núm. 11725 i 11726 que afecten
l’article 5, hem de dir, com ja han assenyalat els altres
portaveus, que entenem que són propostes generalistes que
d’alguna manera no estan directament vinculades a aquests
sectors o colAlectius on van dirigides les mesures que recull
aquesta llei de mesures tributàries. Al marge d’això, cal tenir en
compte també que l’aplicació de la proposta que es recull en
aquestes esmenes suposaria un greu impacte financer quant a la
recaptació prevista en el pressupost de la comunitat autònoma,
per tant, entenem que un cert desequilibri pressupostari de cara
a la gestió de l’exercici present del 2009.

Aquests mateixos arguments són aplicables a una altra
esmena, la RGE núm. 11711, que proposa un nou article i que
la proposta afecta el tram autonòmic d’IRPF. I al marge
d’aquests arguments que ja he assenyalat a les esmenes a què he
fet referència, en aquest cas concret també voldria assenyalar
que es pot afegir un altre argument en contra que és més bé un
criteri tècnic i és l’absència de l’escala de gravamen d’aquest
impost pel que fa a la proposta que fa el Grup Popular.

També suposa una proposta de nou article l’esmena RGE
núm. 11719. Entenem que no correspon i no és adient aquesta
proposta perquè precisament si parlam de preu d’habitatge i
miram quina és la tendència en aquests moments,
afortunadament, la tendència d’aquest preu d’habitatge va,
sembla ser, a la seva estabilització. És més, fins i tot en el cas
concret dels habitatges usats o de segona mà, la tendència no és
estabilitzar, sinó que ja s’estan produint una certa reducció.

L’esmena RGE núm. 11727 que afecta l’article 7 de la llei,
fa referència a una exempció de tributs quant a les transmissions
patrimonials que afecten els ajuntaments. Hem d’assenyalar que
segons tenim entès els ajuntaments ja es troben exempts
d’aquesta modalitat de transmissions patrimonials (...) i ho fan
precisament d’acord amb l’aplicació de la legislació estatal
vigent.

I la darrera esmena a què em volia referir per justificar el
nostre vot en contra de totes les que he esmentat, és l’esmena
RGE núm. 11732, que ens proposa descomptes a les visites a
museus, teatres, espais culturals i l’increment de les línies d’ajut
a entitats que treballin en el món de la cultura. Vull assenyalar
que les dues propostes que hi ha dins aquesta mateixa esmena
fan que sigui una mica imprecisa, en el cas de la reducció i dels
descomptes en els preus de les visites als museus, teatres, etc.,
hem de dir que el que tampoc no es fa a l’esmena és proposar
cap modificació del règim legal aplicable en aquests moments.
Per tant, d’aquí aquesta certa imprecisió a què feim referència.
El mateix passa amb els ajuts a les entitats que treballen en el
món de la cultura, al marge de també ser una proposta molt
general, hem de tenir en compte un fet que per als grups que
donam suport al Govern és important i és que aquestes entitats
precisament no formen part d’aquells colAlectius que es veuen
especialment afectats desfavorablement per la situació de crisi
actual, i aquesta llei el que pretén és directament fer front a les
necessitats que tenen aquests colAlectius més desfavorits. 

I ens quedarien 4 esmenes més, les RGE núm. 11712,
11713, 11714 i 11715, que són en part algunes que estam
estudiant detingudament per veure la possibilitat de
transaccionar-les de cara al plenari. Dic aquestes, però no tanc
la possibilitat que algunes altres de les quals  en aquest moment
he justificat i argumentat el vot en contra, puguin en el seu
moment ser objecte d'alguna proposta de transacció de cara al
plenari.

Les transaccions que proposam són a tres esmenes que
proposen la modificació de diferents apartats i articles de la Llei
6/2007, de 27 de desembre, i proposen la modificació de
quantitats. Concretament fan referència a l’adquisició i la
rehabilitació d’habitatges habituals per a joves. En una altre cas,
l’adopció -totes són deduccions del tram autonòmic-, en altre
cas. com dic, l’adopció de fills. I en el tercer cas per a
l’adquisició de llibres de text. Volem assenyalar que la proposta
de transacció que feim respecte de les propostes de quantitats
que fixa l’esmena del Grup Popular l’únic que es fa és una
redacció més d’acord amb allò que és l’estructura d’un text
legal, que és allò que pretén ser aquesta i perquè tengui una
aparença més d’estructura de text legal.

Sobre la resta, recollim les propostes. Crec que en aquest cas
m’he referit a les tres. Passaré a la Mesa el text concret de les
tres transaccions perquè no hi hagi complicacions si s’accepten.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té ara la
paraula el Sr. Tadeo per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sincerament ara tampoc no entraré en el debat de la resta de les
esmenes que no han tengut transacció i que en aquest moment
voten en contra perquè entenc que és deixar la porta oberta
perquè es puguin aprovar, i no entraré a fer la crítica en aquest
moment. Jo crec, com és lògic, que es podien haver aprovat aquí
avui en comissió, entenc perfectament que vulguin esperar el
ple. Agaf la seva paraula que per a les que es mantenen vives i
en aquest moment no són aprovades, hi haurà possibilitat en el
plenari de poder arribar a un acord i consensuar-les.

Vull fer especial incidència que la que té una repercussió
important, com també el portaveu del Partit Socialista crec que
ha mencionat, és l’esmena RGE núm. 11711, on demanam
davallar 1,5 punts la quota del tram autonòmic d’IRPF. Aquesta
és important i jo trob que hi hauríem de fer un esforç per
consensuar, si no són 1,5 punts, sí una quantitat. Per tant, torn
a repetir que el debat de les esmenes a què avui voten que no,
també les deixaré. Deix la porta oberta que tal vegada en plenari
es poden aprovar o arribar a fer alguna transacció, entenc que en
aquest moment ho he de fer així.
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Referent a les 3 esmenes a les quals ens presenten una
transacció, dir que les esmenes, també dir-ho a la presidenta,
que les esmenes que m’han fet arribar supòs que són les
mateixes, totes tres fan referència a l’esmena RGE núm.11716.
Jo tenc que són les 11716, 11717 i 11718. Supòs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està corregit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

..., perquè no hi hagués cap malentès. Una volta repassada
la transacció i veient que manté la filosofia d’allò que són cada
una de les deduccions autonòmiques, acceptam la transacció,
com no podria ser de cap altra manera. Feim referència que són
les esmenes que tampoc no tenien una gran transcendència
probablement ni per als ciutadans, ni per a les arques de la
comunitat autònoma. Per tant, també deman que estudiïn la resta
d’esmenes i n’aprovin alguna més el dia de la seva discussió en
el plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Simplement perquè en quedi
constància, els textos entregats ja duien aquesta rectificació a
què vostè feia esment. 

En torn de contrarèplica vol intervenir algun grup? No.

Idò passam a les votacions. Entenem, per tant, que les
esmenes RGE núm. 11716, 11717 i 11718 tindran una votació
separada.

Passam a la votació d’aquestes tres esmenes que són objecte
de transacció. S’entenen aprovades per assentiment. Per tant, no
fa falta la votació. Anteriorment la lletrada m’havia demanat
que féssim la votació, però si tots els grups hi estan d’acord no
hi ha cap problema.

Per tant, passam a la votació de la resta d’esmenes, que són
totes les presentades menys les tres que han estat objecte de
transacció.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

9 vots en contra, 8 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara, si cap grup no demana votació separada,
passaríem a la votació conjunta dels articles que tenen esmenes,
articles 2, 3, 4, 5 i 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

8 vots en contra i 9 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I si cap grup no demana votació separada,
finalment votaríem els articles on no es mantenen esmenes, que
són denominació del títol del projecte, denominació del capítol
1, article 1, denominació del capítol 2, article 6, denominació
del capítol 3, articles 8 i 9, denominació del capítol 4, articles 10
i 11, disposició derogatòria única, disposició final única i
preàmbul.

Vots a favor?

LA SRA. LLETRADA:

17 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda dictaminat el
Projecte de llei de mesures tributàries per impulsar l’activitat
econòmica a les Illes Balears.

Així mateix es recorda a tots els grups parlamentaris que
dins les 48 hores següents a la data d’acabament del dictamen,
en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que
havent estat defensades i votades en comissió i no incorporats
al dictamen, es pretenguin defensar en el ple.

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