
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 36
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Miquel Gascón i Mir

Sessió celebrada dia 28 d'octubre de 2009

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 9588/09, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat
econòmica a les Illes Balears. 542

II. Proposició no de llei RGE núm. 12378/09, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria de
transport ferroviari. (Retirada) 542



542 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 36 / 28 d'octubre de 2009

 

(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas substituye al Sr. Carretero.

EL SR. PRESIDENT:

¿Puede repetirlo?

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas substituye al Sr. Carretero.

EL SR. PRESIDENT:

No, es que no la habían oído.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Marián Suárez.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Josep Juan Cardona.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Aina Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 12378/09, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern
en matèria de transport ferroviari. 

En relació al segon punt de l’ordre del dia d’avui aquesta
presidència vol informar que, mitjançant l’escrit RGE núm.
13878/09, la Proposició no de llei núm. 12378/09 presentada pel
Grup Parlamentari Mixt relativa a política del Govern en
matèria de transport ferroviari va ser retirada. 

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 9588/09, de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears. 

En conseqüència passarem al debat del punt únic de l’ordre
del dia, relatiu a dictaminar el Projecte de llei de mesures
ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica de
les Illes Balears. 

En primer lloc passam al debat de l’esmena RGE núm.
15585/09, presentada pel Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Mixt. Per defensar aquesta esmena qualcú vol
intervenir? Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, seguint instruccions del diputat del Grup Mixt Bartomeu
Vicens l’esmena queda defensada en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Qualque intervenció més? No?

A continuació passarem al debat de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular que es mantenen el projecte de
llei, RGE núm. 11551, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 11560, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 11569, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80 i 81/09. Per defensar aquestes esmenes intervé la Sra.
Soler. Quan vostè vulgui.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Tal com vàrem manifestar ja en el ple
de dia 9 de juny del 2009, quan es va presentar aquest decret
llei, vàrem dir que s’interpretava d’una manera totalment
perversa el que era fer un decret llei tal com estableixen l’article
49 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 68 de la Constitució, aquí
on es determina que, per cas d’urgent i extraordinària necessitat
es podrà dictar un decret llei per impulsar l’activitat econòmica
de les Illes Balears. 

No veim en cap cas que aquest decret llei que avui puguem
estar debatent, o les esmenes que hi hem presentat, sigui per
afavorir l’activitat econòmica de les Illes Balears, just bé al
contrari. D’aquí que del total de les esmenes, de 31 que n’hem
presentades, 21 esmenes puguin ser de supressió. Són de
supressió perquè entenem que en aquest cas seria molt més fàcil
fer modificacions de la Llei 11/2006 que no tornar a fer aquest
decret llei, perquè pensam que en cap cas no afavoreixen el
tràmit als ciutadans. Podem parlar de l’article 19, on es
demanen més informes als ciutadans; podem parlar de l’article
9, on hi ha la possibilitat d’arxivar un expedient sense cap culpa
per part de l’administrat, simplement perquè l’òrgan substantiu
no hagi tret el projecte a informació pública; podem parlar de
l’article 18, on es pot arxivar l’expedient quan es retardi la
presentació de la memòria ambiental; podem parlar de molts
altres articles que en aquest cas entenem que en lloc de ser
favorables cap a l’administrat, que és el que el conseller ens va
dir a la presentació d’aquest decret llei, és just el contrari. Ja
vàrem dir que, de 36 articles, n’hi havia sols 7 que agilitaven
tràmits, i que n’hi havia 4 que..., a la resta nosaltres hi
presentaríem esmenes, que és així com hem fet. Per tant
nosaltres el que hem intentat és ser coherents amb l’exposició
que vam dur a terme dia 9 de juny. 

De la resta d’esmenes presentades, n’hi ha 7 que són de
modificació: l’article 4, l’article 5, l’article 15, l’article 21,
l’article 25, l’article 31, l’article 32. L’article 4.2 és per posar un
límit per evitar acords arbitraris en la matèria. Hem presentat
esmenes al tema de l’article 26, de renous; entenem que amb
l’article 26, de renous, perdem una hora de descans dels
ciutadans de les Illes Balears, abans hi havia -diríem- el dret que
tots els ciutadans poguessin descansar com a mínim vuit hores
i amb aqueix article entenem que, a més que es retallen els drets
dels ciutadans, també hi ha una retallada cap a l’autonomia
municipal sobre aquest tema en matèria de renous. 
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Hi ha un article, al qual hem presentat una esmena, que ens
preocupa molt, que és l’article 27, que el que fa l’article 27 es
prorrogar dos anys més que es puguin redactar els PORN, la
qual cosa vol dir que l’actual govern el que ha fet ha estat fer
malbé el que havia fet l’anterior legislatura el Govern, que era
crear una relació de confiança entre els propietaris afectats per
finques públiques de rellevància i el Govern; en aquest moment
el que feim és retardar l’aprovació dels PORN i l’únic que feim
és que els ciutadans afectats perdin realment la confiança i la
tasca aconseguida durant la passada legislatura; som a meitat de
legislatura i a dia d’avui encara no s’ha aprovat cap PORN dels
pendents que hi havia. Per tant hem presentat una esmena també
a aqueix article.

I després presentam tres articles d’addició, un que fa
referència al tren d’Alcúdia, el qual tenim ben clar que aquesta
esmena sí que és per potenciar l’activitat econòmica de les Illes
Balears. Tenim clar que aquest govern ja dóna per descartat
executar el projecte del tren d’Alcúdia, nosaltres no el donam en
cap cas per descartat, a més entenem que hem fet un càlcul, hem
fet una còpia literal d’una moció presentada a l’Ajuntament
d’Alcúdia aprovada per unanimitat de tots els partits polítics,
pel PSOE, per UM, pel BLOC, per tant simplement és un calc
d’aquella moció aprovada per unanimitat, i entenem que aquí sí
que justifica la creació i la reactivació de l’activitat econòmica
de les Illes Balears. I després un article també d’addició on
deim, ja que hem proposat la supressió de tants d’articles, que
es faci un text refós de la Llei 11/2006 i de la 5/2005, que és la
LECO, en un termini de sis mesos, aquí on el Partit Popular
s’ofereix a participar perquè realment facem una llei així com
cal i no un decret llei, que en aquest cas no veim justificat de
cap de les maneres.

Per tant mantenim totes les 31 esmenes presentades en els
mateixos termes que estaven presentades, les 3 d’addició, les 21
de supressió i les 7 de modificació, tal com hem mantengut fins
ara. Val a dir que hi ha hagut contactes amb la Conselleria de
Medi Ambient per intentar arribar a un consens però que fins
aleshores no ha estat possible. No posarem entrebancs a poder
facilitar la tasca als ciutadans, però fins que no sigui possible el
Partit Popular mantendrà les esmenes tal com va manifestar en
el ple.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
anunciam el vot desfavorable, el vot en contra de les esmenes
presentades pel Partit Popular per part d’Unió Mallorquina, tot
i que quedam oberts a la possible transacció en plenari
d’algunes d’aquestes esmenes que, com ha dit la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, s’estan estudiant i analitzant per
intentar trobar punts de trobada i que puguin ser acceptades, per
tant, les esmenes amb algun retoc, però en aquests moments
això no ha estat possible i per tant ens veim en l’obligació de
desestimar les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, bàsicament perquè, com ha dit la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, quasi totes les esmenes són de supressió,
i per tant ataquen la rel i la intencionalitat del Decret Llei. 

El Decret Llei pretén, per una banda i molt clarament,
agilitar l’acció de l’Administració pública, i d’aquí, atesa la crisi
econòmica que travessam, la urgència i l’extraordinària
necessitat d’aquest decret llei, i per una altra banda el Decret
Llei millora i completa la regulació sobre avaluació ambiental
que s’havia dictat a través de la Llei 11/2006. I per què la
millora i la completa? Per una banda perquè estableix terminis
i estableix també les conseqüències que no es faci la informació
pública, que no es compleixin aquests terminis establerts, etc.,
etc. Per tant tanca el sistema, i aquest tancament del sistema, al
contrari del que diu la portaveu del Partit Popular, el que fa és
donar seguretat jurídica a l’administrat, perquè fins ara
l’incompliment no se sabia quines conseqüències tenia, i es pot
discutir si l’arxiu de l’expedient, que és una possibilitat, no una
obligació, el que preveu el Decret Llei és una possibilitat
d’arxivar l’expedient si no s’han admès els informes o no s’han
fet els tràmits com la informació pública, hi ha d’haver un
tancament en aquesta situació, i no es pot perllongar
indefinidament aquesta situació perquè això sí que perjudica
l’activitat econòmica i la seguretat jurídica de l’administrat. Per
tant entenem que no té sentit combatre aquest tancament i
aquestes clàusules que donen seguretat i que estableixen uns
terminis i estan reglant l’activitat administrativa.

Com entenem que no té sentit atacar una de les
determinacions del Decret Llei, que és l’annex de la
documentació que s’ha de presentar a les avaluacions
ambientals. Per exemple el tema de la incidència paisatgística,
no entenem com es poden presentar esmenes perquè no hi hagi
una avaluació de la incidència paisatgística del projecte,
programa o pla que se sotmet a avaluació ambiental, i això és el
que fan les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Per tant des d’aquest punt de vista general no podem donar
suport a aquestes esmenes. En relació a temes molt concrets als
quals també ha fet referència la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, lògicament el tren d’Alcúdia el posicionament dels
partits que donen suport al Govern i el del Govern és molt clar,
és un projecte que ha quedat ajornat, que no estarà dins el
conveni signat amb l’Estat i que els doblers s’aprofitaran per a
altres finalitats. Per tant és obvi que no podem donar suport a
aquesta esmena.

La seva esmena en relació al renou la veritat és que no
acabam d’entendre o no deduïm les mateixes conseqüències del
precepte que vostè explicita a la seva exposició. I en relació als
PORN li diríem el mateix, la previsió d’un tancament si la
conselleria no fa la seva feina és seguretat jurídica, i per tant
entenem que això és bo perquè s’han de tancar els sistemes i
s’ha de saber quines conseqüències té la inacció de
l’Administració.
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Per tots aquests motius no podem donar suport a les seves
esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té al paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
ens trobam en el debat en comissió d’un decret llei o d’un text
que va néixer com a decret llei, i que com a tal és vigent, i el
que feim ara és allò que es va acordar en el Parlament en el
moment de la seva validació, que és tramitar-lo com a llei de
manera que tots els grups hi puguin fer les seves aportacions i
que hi pugui haver esmenes, hi pugui haver canvis, hi pugui
haver millores, i jo crec que amb això donam resposta a la
qüestió sobre la idoneïtat de la figura del decret llei, perquè
d’una banda dóna una resposta immediata a una situació difícil,
a una situació de crisi econòmica, que era un dels objectius del
text, i en aquest sentit l’entrada immediata en vigor permet
garantir aquest objectiu, però d’altra banda el tràmit
parlamentari com a text legal, com a llei, permet allò que deia,
que tots els grups hi puguin fer aportacions i millores, i que surti
un text amb aquesta garantia democràtica.

Dit això, respecte a les esmenes que ens arriben avui en
comissió, per part del nostre grup, per part del BLOC, en primer
lloc de l’esmena 11585 hem de manifestar la nostra posició de
vot contrari. I respecte de les esmenes del Partit Popular, en la
línia del portaveu anterior hem de dir que, sense perjudici que
hi pugui haver coses que siguin transaccionades de cara al
plenari, i en aquest sentit nosaltres desitjam que de les converses
que hi pugui haver entre el grup de l’oposició i el Govern o la
Conselleria de Medi Ambient puguin sortir millores, però la
veritat és que ens trobam que el gruix d’aquestes esmenes és
suprimir articles; n’he fet un repàs abans i em trob suprimir
article 2, article 3, article 6, article 7, article 9, 16, 17, 18...,
molts més; més endavant 31, 32, 33, i lògicament no seria
coherent que un text que ja vàrem votar favorablement en el
moment de la validació en plenari ara ens dedicàssim a votar
unes esmenes que pràcticament vénen a desmuntar-lo article per
article.

Per tant, ja dic, hi haurà coses que sí que es podran introduir,
coses que esperem que redundin en millores del text, però el que
és el gruix de totes aquestes esmenes pensam que bàsicament el
que pretenen és tornar a la situació legal anterior, tant de la Llei
d’avaluacions d’impacte ambiental estratègiques, com de la
LECO, i per tant desfiguren els objectius originals.

Respecte de l’esmena 11552, sobre corredor sud ferroviari
d’Alcúdia, primer tenim moltes reserves sobre el fet que això
sigui matèria que s’hagi d’introduir a través d’una llei, a més no
compartim el fons, el contingut, però a part d’això en aquest
moment ja hi ha una posició del Govern de deixar aparcat
aquest projecte, i si el que preocupa a la portaveu del Partit
Popular, que ha presentat aquesta esmena com una esmena de
reactivació econòmica, que no passi pena, que el que és
reactivació econòmica és fer la inversió, tota la inversió que
comporta aquest conveni ferroviari, i la inversió prevista per a

aquest projecte no es perdrà sinó que anirà, com ja s’ha explicat
repetidament, a altres projectes.

Poca cosa més. Respecte dels PORN, nosaltres compartim
que se n’han de fer, nosaltres compartim que se n’han de fer;
especialment compartim que se n’han de fer d’espais naturals
que varen ser retallats de manera molt dràstica la legislatura
anterior. Ara, evidentment l’exemple i les lliçons sobre PORN,
no les prendrem del Partit Popular, que la legislatura anterior es
va dedicar a fer-los desaparèixer del mapa, simplement a fer
desaparèixer no els PORN sinó els espais naturals protegits
declarats, fer-los desaparèixer del mapa a través ni més ni
manco que de lleis d’acompanyament pressupostari.

Poca cosa més. Vot en contra, per tant, a totes les esmenes,
amb la reserva de les transaccions a les quals es pugui arribar
més endavant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. I seguint una mica el fil de la
portaveu del Grup Popular he d’assenyalar que des del nostre
punt de vista en primer lloc han de considerar que aquest és un
debat de les esmenes presentades en el tràmit de llei d’aquest
decret, no és un debat novament sobre el decret; aquest debat,
ja el tenguérem, ja va tenir lloc en el plenari del Parlament, es
va convalidar aquest decret i ara estam en un altre escenari que
afecta directament totes les esmenes presentades pel Grup
Popular, que efectivament, com ha dit la mateixa portaveu, són
un total, si no m’equivoc, de 31, i únicament 10 fan o intenten,
des del nostre punt de vista, intenten fer algun tipus d’aportació.

Jo voldria assenyalar també que quan he sentit que es
criticava el fet que potser més que fer aportacions a aquest
tràmit com a llei del decret valdria la pena entrar directament en
altres modificacions directes de la llei, aquest decret el que fa és
això. Per tant no només des del grup de l’oposició es té la
possibilitat de presentar esmenes de supressió, es té la
possibilitat, com en algun cas s’ha fet també, de presentar-ne de
modificació, d’addició, i tantes com es creguin necessàries o
oportunes, no hi ha un límit, ni per baix ni per alt. Per tant en la
mà de cadascú està fer les aportacions que cregui oportunes.

Jo voldria assenyalar únicament que l’objectiu d’aquest
decret llei, com es va assenyalar en el seu moment, és accelerar
i simplificar determinats tràmits ambientals, i tenim la sensació
que les esmenes presentades pel Grup Popular no van
precisament en aqueixa línia, no van en la línia de fer
aportacions que millorin aquest objectiu, sinó més bé tot el
contrari, i en alguns casos aporten més ambigüitat, certa
incoherència i també, des del nostre punt de vista, en algunes de
les esmenes suposaria una clara complicació del procediment
més que una simplificació, que és el que es podria o s’hauria
d’esperar de les aportacions. Per tant crec que no aporten res
que millori el text que hi ha en aquest moment, i potser ho fan
perquè no creuen en realitat en l’esperit d’aquest decret, ni del
decret ni d’aquest tràmit de llei, a pesar que així es va solAlicitar.
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Com han afirmat ja els altres portaveus -jo no diré molt més
perquè ja ho han dit ells també- s’estudiarà la possibilitat
d’alguna transacció, evidentment de les 10 esmenes que com dic
intenten aportar alguna cosa per via de modificació o d’addició,
i veurem si hi ha possibilitat de fer transaccions que siguin
acceptades de cara al plenari. I quant a la consideració particular
de cada una d’aqueixes 10, que crec que sí val la pena entrar en
algunes d’elles o en el text d’algunes d’elles, he de dir que ho
deixarem també per al plenari perquè crec que allí serà més fàcil
substanciar un debat com toca respecte al contingut d’aquestes
esmenes.

El nostre vot, evidentment, serà en aquest moment en contra
de totes les esmenes presentades pel Grup Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Soler i Torres.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, com bé diu el Sr.
Boned, aquí avui del que es tracta és de debatre les esmenes. Hi
havia la possibilitat de debatre una per una les 31 esmenes o bé
d’englobar-les tal com les hem englobat, les 3 d’addició, les 21
de supressió que més o manco he dit per què justificam la
supressió, el decret llei segons la seva exposició de motius
estableix un conjunt de mesures urgents per agilitar els tràmits
ambientals reduint els terminis i els tràmits per impulsar noves
inversions. 

Nosaltres, amb els articles la supressió dels quals proposam,
no hem vist aquí aquesta agilitació. Li he posat diferents
exemples de diferents articles, com perquè es pugui arxivar un
expedient perquè l’òrgan substantiu, no el ciutadà, no hagi
pensat a posar-ho a exposició pública, etc. Per tant, en aquest
cas podrem entendre la justificació d’aquest decret llei tal com
estableix la seva exposició de motius. 

No entenem, Sr. Llauger, que vostè, que creim que és un
demòcrata convençut, pugui justificar la idoneïtat dels decrets
lleis. No vull pensar què hagués passat si un govern del Partit
Popular durant dos anys hagués aprovat tres decrets lleis quan
l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia diu “en cas
d’extraordinària i urgent necessitat”. No sabem si el decret
Nadal era un cas d’urgent i extraordinària necessitat quan només
s’hi han acollit 19 hotels de tot Balears. Del decret Nadal i
d’aquest decret Grimalt, que està en vigor com vostè ha dit,
algun dia haurem de demanar quins són els resultats a dia d’avui
després d’estar en vigor aquest decret Grimalt, quants de
ciutadans se n’han pogut beneficiar, quantes millores o quants
de ciutadans han notat millores econòmiques amb aquest decret
Grimalt, en parlarem.

Em sap greu que em vulguin donar a entendre que rebutgen
aquesta esmena del tren d’Alcúdia i molt concretament em sap
greu pel Sr. Melià perquè en lloc d’anar a Alcúdia amb el tren
del Sr. Antich haurà d’anar a Alcúdia per les autopistes del
Govern Matas, no passa res, vol dir que varen fer bones obres,
però així i tot sembla que hi ha un pacte Govern-Parlament,
sembla ser. 

On s’ha vist, fins avui en un estat democràtic, que el
Parlament, maldament el Govern hagi decidit ajornar el tren
d’Alcúdia -el Parlament on el 47% de l’opinió està representada
per l’oposició-, pensi que encara és positiu el tren d’Alcúdia i
que no tenim per què haver-ho d’ajornar?, que el Govern ho
pensi no vol dir que el Parlament no pugui dir al Govern que ho
pensa malament o que s’ho repensi.

Per tant, aquí hi ha la justificació d’aquesta esmena. Que a
vostè ja els vagi bé el que pensa el Govern és una cosa, però hi
ha un 47% de la població que no pensa el mateix i ens sap greu
que vulgui ja rebutjar l’esmena perquè el Govern pensi. El
Parlament no té cap pacte amb el Govern, just el contrari,
hauríem de començar a pensar que aquí som l’òrgan legislatiu
i que l’executiu té la seva tasca i el legislatiu en té una altra i no
anar tant en consens com volem anar com passa amb el decret
Nadal que després d’un any encara no s’ha pogut arribar a
debatre en el Ple del Parlament.

Per tant, aquí el que demanaria és que debatéssim les
esmenes, si el Parlament considera que són positives, direm al
Govern que ho considera, si no ho considera, que no ho
considera. Evidentment, pens que al Ple del Parlament es podrà
arribar a acords, es podran transaccionar determinades esmenes,
que al cap i a la fi l’únic que pretenem tots és beneficiar els
ciutadans de les Illes Balears i que sí que sigui veritat que, ja
que han fet aquest decret llei, sigui per impulsar l’activitat
econòmica de les Illes Balears que tanta falta fa als nostres
ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. En torn de contrarèplica vol
intervenir? El Sr. Melià pel Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic content que la Sra. Soler
es preocupi de com aniré a Alcúdia, li diré que vaig molt
còmodament per l’autopista fins a Sa Pobla i després per la
carretera que va fer el Consell Insular també fins a Alcúdia. Dit
això... i que en tren crec que no hi aniré ni amb el d’Antich ni
amb cap altre perquè per ara el tren no es farà ni pel traçat nord
ni pel traçat sud. Això és l’acord que hi ha, els agradarà més o
manco, però és una qüestió de consens, de pacte, i Unió
Mallorquina, negociant, ha arribat a aquest acord. Evidentment,
el que pensa Unió Mallorquina de cara al futur i segur que
tendrà reflex en el seu moment oportú al seu programa electoral,
és defensar el traçat sud per arribar a Alcúdia, però lògicament
això està fora d’aquesta legislatura. 
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Bé, en relació amb la majoria de les seves esmenes diu que
no ha vist l’agilitació dels articles del decret llei. Li posaré un
exemple perquè és clar, són moltes esmenes les que afecten la
supressió d’articles, però per exemple l’article 6 del decret llei
que proposen que se suprimeixi el que fa és fixar un termini
màxim de 15 dies per enviar les consultes. És clar, l’estipulació
d’aquest termini màxim de 15 dies el que fa és agilitar perquè
fins ara no hi havia termini i es podia eternitzar el tràmit. Si
vostè no veu aquí una agilitació i un guanyar rapidesa en la
tramitació administrativa, és clar, és molt difícil posar-se
d’acord perquè és tan evident que hi ha una agilitació i que
tancar el sistema i establir terminis ajuda no només a
l’agilitació, sinó a la seguretat jurídica... que ens sembla
evident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. El Sr. Llauger no intervé. El Sr.
Boned pel Grup Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, molt breument, només és perquè la portaveu del Grup
Popular s’ha dirigit al portaveu del BLOC com a demòcrata i
ens ha donat la sensació a la resta que potser ens excloïa dels
demòcrates. Jo... 

EL SR. PRESIDENT:

No ho hem entès així.

EL SR. BONED I ROIG:

...només perquè quedi clar que la resta de portaveus dels
grups també ens consideram tan demòcrates com pugui ser el
portaveu del BLOC. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Estic convençut, Sr. Boned.

Una vegada acabat el debat de les esmenes passam a les
votacions. 

En primer lloc votarem l’esmena REG núm. 11585/09
presentada pel Sr. Bartomeu Vicens i Mir del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, cap; en contra, 8; abstencions, cap... i el PP no
deu votar, supòs.

EL SR. PRESIDENT:

Així ho entenem.

A continuació, votarem les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 11551, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 11560, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 11577, 78, 79, 11580 i 11581/09. 

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, cap. 7.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, 7.

EL SR. LLETRAT:

Perdó, 7.

(Se senten veus de fons)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, (...) Hi ha el Sr. Rodríguez...

EL SR. LLETRAT:

És clar, ha entrat un senyor, ha entrat un senyor.

(Se sent el Sr. Rodríguez que diu “un diputat”)

EL SR. PRESIDENT:

A continuació votarem els articles als quals es mantenen
esmenes, articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 i la disposició
transitòria tercera.

Vots a favor dels articles? 

Vots en contra? Vots en contra?

Votarem els articles als quals es mantenen esmenes...
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(Se senten veus de fons)

Abstencions? Cap.

Sr. Lletrat, resultat de les votacions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions...

Vots a favor, 8 -perdó-; vots en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Exactament.

Finalment, votarem el títol del projecte, la denominació del
títol preliminar, l’article 1, la denominació del títol I, els articles
8, 12, 13, 14, 20, 22, 23 i 24, la denominació del títols II, III, IV,
V i VI, les disposicions transitòries primera i segona, la
disposició derogatòria, la disposició final i l’exposició de
motius on no s’han presentat esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lliteras.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei de
mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat
econòmica a les Illes Balears. 

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta
de la Cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin defensar al Ple.

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