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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Óscar Fidalgo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Cosme Bonet.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies, Miquel Jerez substitueix Llorenç
Galmés.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... l’han substituït. Al que sobri, a qui no hi sigui present el
substitueixi.

(Remor de veus)

Quadren els nombres?

(Remor de veus)

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3075/11, de suport als emprenedors i les emprenedores i la
micro, petita i mitjana empresa.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte de
llei RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors i a les
emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa.

Per donar compliment al que disposa l’article 123 del
Reglament del Parlament aquesta presidència, d’acord amb la
Mesa de la comissió, ha ordenat el debat per articles, la duració
dels quals no excedirà els quinze minuts. Per la qual cosa, per
part del portaveu del grup que hagi presentat esmenes a l’article
disposarà de cinc minuts per defensar-les, després de la defensa
de les esmenes es fixaran posicions pel grup o grups que no
haguessin presentat, per un temps també de cinc minuts. Acabat
el debat abans esmentat, es procedirà a la votació de les
esmenes i dels articles. 

Així passam al debat de l’articulat i de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si?

EL SR. LLETRAT:

S’ha tramès a tots i a cada un dels ponents un document amb
uns colors verds on hi ha unes modificacions gramaticals. Jo us
ho dic perquè a cada votació de cada article ja es fa referència
a emprenedors o emprenedores, s’ha canviat la “o” per la
conjunció “i”, i davant els empresaris s’ha posat una “a”. Són
correccions que ha fet el servei de traduccions. Se us va enviar,
només és que quan facem les votacions ja les farem amb
aquestes correccions i s’incorporaran al dictamen de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord? Passam, per tant, al títol del projecte i el títol del
capítol 1, on no s’han presentat esmenes. Votació del títol del
projecte i del títol del capítol 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Deuen ser, vots a favor, 9; abstencions, 5. Són 14, si hi són
tots, hi són tots?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Passam al debat de l’article 1. Hi ha aquí les esmenes del
Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE
núm. 4176, 4177, 4172, 4173, 4175, 4171, aquestes són les del
Grup del PSM-Entesa i Més per Menorca, i l’esmena RGE núm.
4191, del Grup Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Isabel Oliver, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena que ha presentat el nostre
grup a aquest article intenta completar-lo i desenvolupar-lo una
mica més per tal d’introduir a tots els punts que ja hi són la
garantia real i efectiva del diàleg social. També tota aquesta
tasca de feina que fa el TAMIB, que no està reconeguda ni
inclosa a cap tipus de disposició legal, que ja es fa, evidentment,
si pogués estar inclosa dins aquesta llei, que té totalment
cabuda, donaria encara més garantia de la resolució amb aquest
suport. Nosaltres pensam que d’aquesta manera queda més
complet aquest objecte del decret llei, i aquest és el sentit
realment de la nostra esmena.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa i Més per Menorca té la paraula
el Sr. Barceló, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies. A efectes de l’acta, ho dic perquè s’ha dit la
primera vegada PSM-Esquerra Unida. Esquerra Unida no és al
grup. És, PSM-Iniciativaverds-Entesa. Gràcies.

Quant a les esmenes que defensa el Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa, la 4176, 177, 172, 173, 175 i 4171/11,
totes elles, des del nostre punt de vista, milloren el text que el
Govern va presentar. Entre altres qüestions, inclouen colAlectius
que ara no s’hi senten representats, principalment ens referim
als treballadors autònoms. Tot i que la llei nosaltres entenem
que els és d’aplicació i que, lògicament, algunes qüestions que
fan referència a la llei els poden ser d’aplicació o els poden
afectar en aquest moment no estan, diguem literalment afegits
a la llei. Des del nostre punt de vista el Govern ha de tenir una
línia política i a més de regular procediments també ha de
desenvolupar polítiques, és a dir, ha de tenir propostes i, per
tant, aquestes esmenes des del nostre punt de vista van en
aquesta línia.

Quant a l’esmena del PSOE dir que li donarem suport,
perquè consideram que recull aspectes que també s’han inclòs
per part nostra a altres articles, però que no sobren en aquest.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, té la paraula
el Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Una qüestió només amb el
PSM, 4177, no sé si s’han pronunciat, per a mi no. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, perdó, sí, sí, 4176, 4177, sí, sí. Totes.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Doncs, moltes gràcies. Per començar amb l’esmena del
PSOE, nosaltres pensam que està be així com està perquè no és
objecte d’aquesta llei regular les relacions laborals entre
l’empresa i els treballadors, per això hi ha unes altres, tenim
unes altres normes específiques que regulen clarament aquestes
relacions i pensam, per tant, que no és objecte d’aquesta llei.

Amb relació a les esmenes 4176, 4172, 4173, 4175 i 4171 ja
les vàrem denegar a ponència perquè pensam que la
denominació genèrica inclou tots els colAlectius, els és
absolutament de total aplicació als autònoms i pensam que si
hem de començar a fer una denominació de tots i cada un dels
colAlectius tenim el perill d’excloure’n algun. Per tant, pensam
que és molt millor que la denominació sigui genèrica.

I, amb relació a l’esmena 4177, que estava viva, que havíem
quedat pendents, sí que a  aquesta ens agradaria comunicar al
Grup del PSM que l’acceptam perquè pensam que millora la
redacció del text. I també vull deixar constància que no és la
primera esmena que s’accepta del PSM, com ja es va dir l’altre
dia al Plenari sinó que és la tercera esmena del PSM que
s’accepta dins aquesta llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, passaríem a les votacions del debat.
Podríem concloure que l’esmena RGE núm. 4177/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
s’aprovaria per unanimitat, d’acord?

Votam la resta d’esmenes, hi ha algun problema que les
votem juntes? Les podem votar juntes totes? Per tant, votam les
esmenes 4176, 4172, 4173, 4175, 4171, totes elles del Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i l’esmena
4191, del Grup Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, no n’hi ha.

Passam, per tant, a la votació de l’article número 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda, per tant, 9 vots a favor; cap en contra, i 5
abstencions.

Passam al segon debat de l’article 2; s’hi han presentat les
esmenes 4174, 4167, 4166, 4168, totes elles del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
i la 4190 del Grup Parlamentari Socialista. Així mateix,
l’esmena 4170/11 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca de creació d’un nou article 2 bis.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, la
4190, té la paraula la Sra. Isabel Oliver, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena que ha presentat el nostre
grup a aquest article el que vol és una definició més ample
perquè la gent es pugui sentir més partícip d’aquesta llei, que
s’hi vegi reflectida amb paraules justament aquí que fan
referència als destinataris, als destinataris als quals va adreçada.
Llavors, pensam que introduir exactament el treball autònom, el
cooperativista, que vàrem tenir precisament l’altre dia una
declaració institucional on tots els grups ens hi vàrem sumar;
socis de petites empreses, societats laborals, pensam que quedi
clar i expressament així consti a l’article 2 dels destinataris, és
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bo i fa que aquesta norma pugui obtenir la vocació que té, que
és ser realment acceptada i seva de tots aquests colAlectius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
4174, 4167, 4166, 4168, 4190 i 4170, té la paraula l’Hble. Sr.
Barceló, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Quant a les esmenes 4174, 4167,
4166 i 4168, dir que aquestes esmenes van en la línia de
millorar la definició que la llei fa dels emprenedors i, des del
nostre punt de vista, inclouen més bé els diferents colAlectius als
quals, en principi i d’acord amb el títol, amb el preàmbul i amb
les esmenes que presentam, s’adreça la llei.

Quant a l’esmena 4170, que és un nou article 2 bis, també
deixa clar a qui no s’adreça la llei; així com en els articles
anteriors definiríem millor la figura dels emprenedors, amb
aquesta esmena 4170 també veuríem a qui no s’adreça la llei.

I finalment, quant a l’esmena 4190 del Grup Socialista, dir
que és molt similar a la nostra esmena 4168 i que, per tant,
evidentment hi estaríem d’acord. En qualsevol dels casos es
podria transaccionar una o l’altra perquè s’expressen en termes
similars. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per a fixació de posicions, el
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, per a l’esmena
4190 presentada pel PSOE la denegaríem, perquè consideram
que és una aplicació innecessària els termes de persones físiques
o jurídiques que ja es contemplen.

Quant a les del PSM, que ja varen ser denegades en
ponència totes elles, menys la 4168, en relació amb la 4174 no
consideram que sigui oportú el canvi, no aporta gaire cosa la
definició.

La 4167 no l’acceptam, perquè pensam que la definició de
la llei és prou clara i no es poden regular, com ja hem dit abans,
relacions laborals que no són objecte de la llei.

La 4166 pensam que no aporta res, com ja vàrem dir també
a la ponència. I la 4168, com ja hem dit en el punt anterior del
primer article, ens estimam sempre més una definició més
genèrica que una relació exhaustiva que podria excloure
qualsevol colAlectiu. Per tant les denegaríem.

Quant a la 4170, que és d’addició, no ens sembla oportuna,
la denegaríem també perquè no sembla oportuna la relació
perquè es podrien donar també exclusions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, es desprèn que no s’aprovarà cap esmena d’aquest
grup. Hi ha qualque problema o inconvenient que es puguin
votar de manera conjunta? No.

Per tant, passaríem a votar les esmenes 4190, del Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes 4174, 4167, 4166, 4168,
4190 i 4170 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Són 5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

Passam, per tant, a la votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda, per tant, aprovat l’article 2 amb 9 vots a favor; cap
en contra i 5 abstencions.

Al títol del capítol 2 no s’hi han presentat esmenes. Passam
a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda, per tant, aprovat per 9 vots a favor; cap en contra i
5 abstencions.

A l’article 3 s’hi han presentat les següents esmenes: la
4169, 4143, 4161, 4162, totes elles del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i la 4201 del Grup
Parlamentari Socialista.
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Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, la
4201, té la paraula l’Hble. Sra. Isabel Oliver, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena, que fa referència
a l’article 3, de continguts curriculars, a l’apartat b), allà on
parla de fomentar valors, que n’especifica tota una sèrie,
pensam que estaria bé també que dins aquest foment dels valors
també hi hagués el del dret dels treballadors, el de la negociació
colAlectiva i el dret a la salut laboral. Pensam que d’aquesta
manera realment hi manquen aquests valors i que el contingut
d’aquests continguts curriculars, valgui la redundància, de
l’article 3 quedaria molt més complet.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del PSM, per
defensar les esmenes citades, en tot cas, la 4169, la 4143, la
4161, la 4162, totes elles del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula, Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Consideram que està bé que dins
els currículums d’educació s’hi incloguin continguts sobre
formació i motivació per crear empreses, però entenem que la
incidència d’aquest tema ha de ser major l’educació a l’educació
secundària i a la formació professional, per això van en aquesta
línia les nostres esmenes.

Entenem que dins els valors a fomentar queda molt més
complet si s’hi inclou el treball cooperatiu i també la gestió
democràtica de les empreses, són qüestions que consideram que
també, per tant, s’haurien d’incloure dins aquests continguts.

I per últim, per completar l’article de continguts curriculars,
pensam que és bo que hi hagi, primer de tot material educatiu;
en segon lloc, que es creïn mòduls pràctics i teòrics de creació
d’empreses a tots els cicles de formació professional, i en tercer
lloc que hi hagi una major comunicació amb el món empresarial
i formació professional per adequar la formació a les necessitats
reals i als sectors emergents.

Específicament, l’esmena 4162, dir que si volem enfortir els
vincles amb el món empresarial hem de facilitar-ho, per això
creim que el sector empresarial pot implicar-se a través de les
seves associacions en l’esforç per transmetre els valors de la
seva activitat i fomentar actituds emprenedores a distints nivells
dels sistema educatiu.

Quant a l’esmena del PSOE, consideram que completa bé
l’article, juntament amb les nostres esmenes, i que, per tant, li
donaríem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, presidenta. En relació amb l’esmena
4201, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, la
denegaríem perquè des del nostre punt de vista sembla ampliar
en excés el contingut d’un apartat que només pretén ser una
base, és a dir, dins l’ètica empresarial no cal incloure conceptes
relacionats amb els treballadors i al mateix temps projectes de
nova creació que solen tenir un component molt baix de
treballadors; és a dir, moltes vegades són els propis socis els que
treballen a l’empresa i no tenen ni tan sols treballadors. Per tant,
nosaltres denegaríem aquesta esmena.

En relació amb la RGE núm. 4169, la veim amb bons ulls,
l’hem de pensar, en parlarem en el plenari.

La RGE núm. 4173, perdona, la 4143, ja va quedar denegada
a la ponència, perquè ens sembla incoherent i suposa potenciar
una forma jurídica específica d’organització.

En relació amb la RGE núm. 4161, també la deixaríem
pendent per debatre dins el plenari.

I en relació amb la RGE núm. 4162, la denegaríem, perquè
hem de recordar que el decret llei, la direcció general va parlar,
durant la seva tramitació, amb més de cinquanta associacions
empresarials, per tant el diàleg ja hi està incorporat des de l’inici
dins la gestió d’aquesta llei.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ateses les intervencions, per tant totes les
esmenes se deneguen. I podem passar a la votació d’una manera
conjunta. No?

Passam per tant, a la votació de manera conjunta l’esmena
RGE núm. 4201 del Grup Parlamentari Socialista i les esmenes
RGE núm. 4168, 4143, 4161 i 4162 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Vots a favor 5, vots en contra 9 i abstencions cap.

Passam a votar l’article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Queda per tant, aprovat amb 9 vots a favor, cap en contra i
5 abstencions.

A l’article 4 no s’hi han presentat esmenes, per tant,
passaríem a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda, per tant, aprovat per 9 vots a favor, cap en contra i
5 abstencions.

Incorporació d’un nou article 4 bis, s’hi ha presentat
l’esmena RGE núm. 4192 del Grup Parlamentari Socialista. I a
l’article número 5 la RGE núm. 4194, també del Grup
Parlamentari Socialista. Les dues juntes en un debat.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 4194 i 4192 té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena RGE núm. 4192, que és
d’addició, pretén fer èmfasi en la necessitat d’una formació i
readaptació professional permanent per als colAlectius als quals
va adreçada aquesta llei. Hi ha cicles de formació, programes
específics de formació molt diversos, però pensam que estaria
bé que d’una manera clara i concreta es ves que el Govern
aposta per aquesta qüestió, incloent-hi aquest article que el que
demana, realment és garantir el dret a la formació i readaptació
professional permanent dels emprenedors, les micro, petites i
mitjanes empreses. Això pel que fa aquesta esmena.

Per a la RGE núm. 4192 és afegir un nou punt precisament
a l’article 5, perquè també quedàs de manifest la intenció del
Govern, explicitada, per dur a terme de forma participada amb
els agents socials i en un termini no superior a sis mesos, que
podria ser en un termini més ample si fos així necessari, un
reglament de qualificació d’empreses socialment responsables
de les Illes Balears, perquè pensam que seria realment bo com
a foment precisament d’aquesta responsabilitat social, que es
veiés manifestada i explicitada damunt aquesta llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula
el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per manifestar el nostre
suport a aquestes dues esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula en aquest torn el Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entorn de l’esmena RGE
núm. 4192, que fa referència a un nou article 4 bis, en principi
la veuríem amb bons ulls, però la deixaríem pendent per al
plenari.

I en relació amb la RGE núm. 4194, la denegaríem, perquè
ens sembla que no és objecte d’aquesta llei. Per tant, nosaltres
no veuríem bé la RGE núm. 4194. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Crec que podem votar de manera
conjunta les dues esmenes, les RGE núm. 4194 i 4192 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

Passam , per tant, a la votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda, per tant, aprovat per 9 vots a favor, cap en contra i
5 abstencions.

En el títol del capítol 3 i en el títol de la secció primera no
s’hi han presentat esmenes. Per tant, passaríem a la votació del
títol del capítol 3 i del títol de la secció primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden, per tant, aprovats per 9 vots a favor, cap en contra
i 5 abstencions.

A l’article 6 s’hi han presentat les següents esmenes: RGE
núm. 4163 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, la RGE núm. 4200 del Grup Parlamentari
Socialista i la RGE núm. 4193 també del Grup Parlamentari
Socialista. A més, la incorporació d’un nou article 6 bis, amb
l’esmena RGE núm. 4164 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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Al títol de la secció segona s’hi han presentat les esmenes
següents: RGE núm. 4165/11 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Per tant, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 4200 i 4193 té la paraula la Sra. Oliver,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a l’esmena RGE núm.
4200, vol intentar completar, quan parla de l’eliminació i
reducció de càrregues administratives, en el punt 4, a la lletra a),
que parla de reduir la freqüència de les declaracions obligatòries
als mínims necessaris, realment és als mínims necessaris i
agrupar-les al màxim, de forma que quedin reduïdes al menor
nombre possible. Es pretén amb això que hi hagi una
sistematització i que sigui més fàcil i dugui menys feina als
petits empresaris i a les microempreses perquè tenguin
agrupades totes aquelles càrregues burocràtiques en un sol
moment.

Pel que fa a l’altra esmena, la RGE núm. 4193, també es
tracta d’afegir un nou punt, que seria l’apartat j), quan parla
també d’aquesta eliminació i reducció de càrregues
administratives, dotant, habilitant aquest sistema telemàtic
perquè permeti als colAlegis professionals disposar d’un
repertori de projectes tècnics d’activitats empresarials. Es tracta
que els professionals que necessitin aquest tipus de
documentació de feina doncs tenguin aquesta disposició
telemàtica, amb això guanyam en transparència, en eficàcia i hi
guanyam de totes maneres perquè siguin molt més fàcils tots
aquests tràmits que tenen davant l’administració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca RGE núm. 4163, 4164 i 4165 té la paraula l’Hble. Sr.
Barceló, també per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a l’esmena RGE núm.
4163 a l’article 6, com diu l’article, el Govern ha de
desenvolupar la finestreta única de la Directiva de serveis en els
àmbits autonòmic i local, i per a nosaltres és molt important
potenciar la colAlaboració amb entitats i associacions també en
aquest àmbit, per això va en aquest sentit l’esmena.

Quant a l’esmena RGE núm. 4164, que és un nou article 6
bis, des del nostre punt de vista el Govern ha de planificar la
seva actuació i aquest article precisament li ordena dissenyar i
posar en marxa polítiques actives de suport a l’ocupació, les
quals anirien destinades sobretot a emprenedors, a treballadors
autònoms i a PIME.

I quant al títol de la secció segona, l’esmena RGE núm.
4165, pensam que un simple canvi de títol, perquè, des del
nostre punt de vista, resumeix millor el contingut de la secció,
el títol que proposaríem seria “foment de l’ocupació a
emprenedors, treball autònom i PIME”.

I dir que també donarem suport a les esmenes del PSOE
RGE núm. 4200 i 4193.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn de fixació de posicions
té la paraula en nom del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc l’esmena
RGE núm. 4200 presentada pel Grup Socialista la denegaríem,
perquè ens sembla de difícil agrupació, a més d’improcedent. 

La RGE núm. 4193 també la denegaríem, perquè no ens
sembla objecte d’aquesta llei, sinó més bé d’una llei d’accés
electrònic, i a més estam entrant en terrenys que no són
competències més que dels colAlegis professionals, no de
l’administració autonòmica.

En relació amb les esmenes presentades pel PSM, la RGE
núm.4163, ja la vàrem denegar també a la ponència. Trobam
que és una redundància incorporar les associacions, com ja hem
apuntat a l’article anterior.

En relació amb la RGE núm. 4164, la denegam perquè
aquesta modificació no afegeix cap contingut nou que no estigui
ja contemplat en el decret.

I en relació amb la RGE núm. 4165, consideram que el títol
actual és correcte perquè no es tracta tan sols del foment de
l’ocupació sinó també d’altres mesures, com poden ser per
exemple les financeres. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal.

Passam, per tant, a votació les següents esmenes: RGE núm.
4200 i 4193 del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes
RGE núm. 4163, 4164 i 4165 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 5, vots en contra 9 i abstencions cap.
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Passam a votació el títol de la secció segona i l’article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden per tant, aprovats amb 9 vots a favor, cap en contra
i 5 abstencions.

Passam a l’article 7. Esmenes RGE núm. 4187, 4204 i 4202
del Grup Parlamentari Socialista, i la RGE núm. 4159 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
A més, incorporació d’un nou article 7 bis, amb l’esmena RGE
núm. 4158 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm.  4187, 4204 i 4202 té la paraula l’Hble. Sra. Isabel
Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Presidenta. La RGE núm. 4187 que va presentar el
nostre grup entén, o vol que quedi palès en aquesta llei, el
compromís de despesa específica per donar suport als
destinataris d’aquest decret llei. Nosaltres entenem que a hores
d’ara és necessari un compromís d’alguna forma del Govern, un
compromís amb contingut econòmic, per dotar realment de
contingut totes les polítiques que es plasmen en aquest decret
llei, per això el contingut de l’esmena RGE núm. 4187.

Pel que fa a l’esmena RGE núm. 4204, pensam que també
seria bo en aquest article de coordinació de polítiques de suport
a emprenedors, a la micro, petita i mitjana empresa que s’hi
afegís que, entre altres aspectes, també s’impulsaria el suport a
la creació de l’ocupació, a la conciliació de la vida laboral,
familiar, personal i salut laboral. Pensam que aquests termes, o
sigui el suport a la creació, a la conciliació i a la salut laboral
són termes que seria bo i necessari que hi figurassin de manera
clara.

Respecte la RGE núm. 4202, es tracta, a part d’aquestes
polítiques que s’apunten, també articular mecanismes de
consulta, d’assessorament i de recursos econòmics a entitats.

 Pensam que seria millor, més complet amb aquestes tres
esmenes aquest article.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
RGE núm. 4159 i 4158, té la paraula l’Hble. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a l’esmena RGE núm. 4159,
demanam que se suprimeixi de l’article 7 el qualificatiu de
“tècnic”, ja que un comitè que està integrat per membres del
Govern entenem que és un comitè polític, no tècnic. I també
substituir l’expressió “es poden” per “s’han de”, perquè creim
que ha de ser obligat articular mecanismes de participació,
consulta i assessorament i no deixar-ho a la voluntat del govern
de torn, per això deim que “s’han de” i no “es poden”.

I quant a la creació d’un nou article 7 bis, esmena RGE núm.
4158, proposam que la llei desenvolupi en un pla quadriennal i
amb aquest article proposam com ha de ser el pla, aquest pla de
suport a emprenedors, treballadors autònoms i PIME.
Participació de tots els agents implicats, més administracions
com consells i ajuntaments; aprovació definitiva pel Parlament;
ha d’incloure finançament, desenvolupament de plans
específics, programes i per últim ha de complir una sèrie
d’objectius que estan especificats a la pròpia esmena. Creim que
és la concreció que necessita la llei i que no té així com va sortir
del Govern.

Quant a les esmenes RGE núm. 4202 i 4204 del Grup
Socialista hi donarem suport. A la RGE núm. 4187 també, tot i
que entenem que està inclosa dins la nostra proposta de nou
article 7 bis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posició té la paraula en
nom del Grup Parlamentari Popular Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena
RGE núm. 4187 del Grup Socialista ja la vàrem denegar en
comissió perquè l’exigència d’un informe preceptiu no aporta
gaire coses i és contrari a l’esperit de la simplificació
administrativa.

En relació amb la RGE núm. 4204, la denegam perquè
pensam que no procedeix, ja hi ha normativa específica sobre
aquests aspectes, com poden ser la prevenció de riscs laborals
i més.

En relació amb l’esmena RGE núm. 4202, ja es preveu de
manera potestativa a la llei i per tant també la denegaríem. 

I passam ja a les esmenes del Grup del PSM, en relació amb
la RGE núm. 4159, la llei no està prevista amb caràcter
imperatiu, per tant també denegaríem aquesta esmena, que ja
vàrem denegar també a la ponència.

I en relació amb la RGE núm. 4158, que també va quedar
denegada a la ponència, dir que no creim que sigui necessària la
seva inclusió perquè l’aprovació per part del Parlament no
pareix adient, ja que es tracta d’un instrument de gestió. El fet
de desenvolupar tant el que ha de contenir el pla com els
objectius, no quadra amb el caràcter ample d’aquest decret i
seria més aviat per al seu desenvolupament al reglament.
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I en relació amb la RGE núm. 4158, també la denegaríem
perquè la llei és macro i es desenvoluparia en el futur també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem per tant a la votació conjunta de
les esmenes RGE núm. 4187, 4204 i 4202 del Grup
Parlamentari Socialista.

I les esmenes RGE núm. 4159 i 4158 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 5, en contra 9, abstencions cap.

Passam a la votació de l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda aprovat amb 9 vots a favor, 4 en contra i 1
abstenció.

Els articles 8 i 9 no tenen esmenes, passaríem a votar els
articles 8 i 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats amb 9 vots a favor; cap en contra, i 5
abstencions.

Es mantenen les esmenes següents: per a la incorporació
d’un nou article 9 bis l’esmena RGE núm. 4156 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca;
per a la incorporació d’un nou article 9 bis l’esmena RGE núm.
4203 del Grup Parlamentari Socialista; al títol del capítol 4, s’hi
manté l’esmena RGE núm. 4160 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i per a la
incorporació d’un nou article l’esmena RGE núm. 4197 del
Grup Parlamentari Socialista. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 4203 i 4197 té la paraula l’Hble. Sra. Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra esmena 4203, que és
d’addició d’un nou article, fa referència a una qüestió que havia
estat un compromís públic i ferm del president de les Illes
Balears, el Sr. Bauzá, pel que fa a pagar a les empreses en un
termini no superior a 25 dies. Pensam que això seria el lògic i
natural que estàs en aquesta llei quan ell va dir que hi seria, que
constàs així com ha d’estar. Per això, vàrem fer aquesta esmena
quan vàrem veure que, precisament, aquest aspecte no s’havia
reconegut ni inclòs.

L’esmena 49...  4197 perdó, també és d’addició, afegir un
nou article. Pensam que dins el capítol de finançament de les
empreses seria propi que també hi hagués un article específic
per compensació de taxes municipals vinculades a l’inici de
l’activitat emprenedora, també un altres dels compromisos que
va fer el president, el Sr. Bauzá, i el vicepresident econòmic i
també regular alguna línia d’ajuts destinades, sufragades per als
que ocasionin el pagament de taxes municipals relacionades
amb aquest inici de l’activitat professional.

Pensam que d’aquesta manera seria clar aquest impuls a
l’activitat emprenedora que des del Govern i a través d’aquest
decret llei s’intenta fer, pensam que d’aquesta manera sí que
seria una manera clara i explícita de donar-hi suport. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
les esmenes 4156 i 4160, té la paraula l’Hble. Sr. Barceló per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. Quant a l’article 9 bis, el nou article 9 bis, esmena
4156, és un nou article que des del nostre punt de vista és
necessari en aquesta llei perquè específica el tipus d’ajuda i
incentius que es poden dur a terme en les activitats
emprenedores, bonificacions, subvencions, crèdits, etc., i dins
les subvencions també a què van destinades, a creació
d’empreses, a formació, a assistència tècnica, etc., per a
nosaltres absolutament indispensable.

Quant a l’esmena 4160, al títol del capítol 4, és un simple
canvi de títol perquè des del nostre punt de vista recull millor
l’esperit del capítol d’acord amb les esmenes que hi presentam.

He de dir que les esmenes 4203 del Grup Parlamentari
Socialista, que és molt semblant a la 4154, encara per ventura
la nostra un poc més completa, igual que l’article 4197, que
inclou punts de la nostra esmena 4146, però hi donaríem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Mercadal.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena
4203, presentada pel PSOE que ja va ser denegada a la ponència
he de comentar que no és necessari regular aquestes qüestions,
ja ens agradaria a nosaltres poder pagar en 25 dies. 

Jo els animaria, al Grup Parlamentari Socialista, a retirar
aquesta esmena i els ho demanaria perquè vostès deuen ser
conscients de quina és la situació de l’economia de la comunitat
autònoma i no hem de seguir amb un circ polític dins el plenari.
Per tant, els anim que, en un exercici de responsabilitat, retirin
aquesta esmena.

En relació amb la 4197, la denegaríem perquè no és
necessari regular-ho per llei, l’instrumenta adequat seria més bé
una convocatòria d’ajuts com vostè mateixa ha dit, Sra. Oliver.
En tot cas, aquest contingut formaria part del desenvolupament
del decret llei.

En relació amb l’esmena 4156 presentada pel PSM, no
consideram necessari aquest punt ja que es faria mitjançant un
pla estratègic de subvencions i a les seves diferents
convocatòries i en relació amb la 4160, no estimam necessari el
canvi de títol. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, passam a les votacions. Passam a votar les
esmenes 4203 i 4197 del Grup Parlamentari Socialista i les
esmenes 4156 i 4160 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

Passam a votació del títol del capítol 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda per tant aprovat amb 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

A l’article 10, s’hi mantenen les següents esmenes: la 4196,
del Grup Parlamentari Socialista, la 4199, del Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes 4157, 4152 i 4151 del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 4196 i 4199, té la paraula l’Hble. Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a l’esmena 4196 a
l’article 10 on... és una esmena d’addició, pensam que estaria bé
afegir aquesta lletra f) per fomentar mecanismes d’accés a crèdit
sense necessitat d’aval mitjançant línies de microcrèdits per a
colAlectius específics. Les línies de microcrèdit són unes línies
que, en molts d’altres indrets de l’Estat espanyol, n’hi ha.
Pensam que un tipus de llei com aquesta que almanco hi fos,
fomentar mecanismes d’accés a crèdit crec que seria
correctíssim i també es veuria clarament l’aposta que fa el
Govern per realment impulsar les petites i mitjanes empreses
que moltes vegades són les que realment necessiten aquests
microcrèdits que poden ser eines que els serveixin de molta
ajuda.

Pel que fa a l’esmena 4196, no perdoni, la 4199, afegir
aquest paràgraf al punt 3 pensam que seria un gest molt clar cap
a apostar de manera decidida a aquest suport als àngels de
negocis, n’hem sentit parlar molt, des del mes d’agost està ja
vigent aquesta llei i no hem tengut coneixement que cap xarxa
ni cap àngel de negocis hagi començat a actuar, per dir-ho
d’alguna manera. Pensam que tal vegada seria bo aquest impuls
a les xarxes, als àngels de negocis perquè realment aquesta
figura que pensam que és interessant es pugui desenvolupar. 

Crida l’atenció que aquí té un desenvolupament escàs, no
vull dir que sigui zero, però és molt escàs. Crec que seria bo
donar-li aquest impuls per part del Govern i pensam que
mitjançant aquesta esmena quedaria més ben recollit aquest
impuls real.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, per presentar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
RGE núm. 4157, 4152 i 4151, té la paraula l’Hble. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí. A més de les societats de garantia recíproca, creim
important que existeixi un fons d’inversió públic privat per
desenvolupament de projectes i per això proposam la seva
creació.

També proposam afegir dins les mesures d’impuls al
finançament de projectes empresarials els incentius fiscals, ja
que són precisament això, mesures d’impuls.

Quant a l’apartat b) del punt 1 de l’article 10, aquest proposa
la creació d’una societat de capital llavor i una de capital risc,
però nosaltres demanam prioritzar alguns colAlectius: en primer
lloc, aquells que hagin acabat els estudis dins els tres anys
anteriors; en segon lloc, aquells que tenguin una especial
atenció a projectes de dones i de joves menors de 35 anys, i en
tercer lloc, les persones amb discapacitat.
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Aquesta segmentació per edat o colAlectius és bàsicament la
que se sol emprar habitualment a les ajudes europees.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena del
Grup Socialista 4196, nosaltres la denegaríem perquè cal afegir
que no podem regular per llei els instruments financers del
sector privat i potser que no sigui viable tècnicament i
econòmicament l’existència de productes sectorials.

En relació amb la 4199, que ja va ser denegada a la
ponència, els he de dir que la idea de la llei no és subvencionar
la creació de xarxes d’inversors, sinó canviar el paradigma
econòmic, normatiu i fiscal per tal de fomentar la inversió
privada. De totes maneres, Sra. Oliver, la vull informar que sí
que ja hi ha xarxes d’àngels inversors a les Balears.

En relació amb les esmenes del PSM, la 4157, la denegaríem
per considerar que en tot cas, sí que seria per a estudi com a
possible contingut del desenvolupament d’aquest text, però no
al text original. La 4152, la denegaríem perquè també pensam...,
però pensam que es podria tenir en compte a l’hora de crear i
regular les societats que es referencien en aquesta esmena. 

En relació amb la 4151 que són els incentius fiscals, la
denegaríem perquè ja se n’ha fet referència en un altre decret
que està en funcionament ara que és de mesures urgents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Passam a les votacions.

Passam a votar de manera conjunta les esmenes RGE núm.
4196 i 4199 del Grup Parlamentari Socialista i les RGE núm.
4157, 4152 i 4151 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

Votació de l’article 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció. Per tant, queda
aprovat l’article 10.

A l’article 11 es mantenen les esmenes RGE núm. 4198 del
Grup Parlamentari Socialista i 4153 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. A més, s’hi
mantenen les esmenes en aquest debat per a la incorporació dels
nous articles 11 bis, les esmenes RGE núm. 4155 i 4154 del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. També per a la incorporació d’un nou article 11
quater l’esmena RGE núm. 4147 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i també per a la
incorporació de nous articles 11 quinquies i 11 sexies, la RGE
núm. 4146 i 4145, totes dues del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista RGE
núm. 4198 té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena 4198 del nostre grup fa
referència a afegir un apartat, seria l’f a l’article 11 que és de
finançament públic per a la creació i consolidació de PIME. 

Veim aquí que hi ha aquestes lletres de crear un marc
normatiu, dotar de fons la Societat de Garantia Recíproca,
reforçar i ampliar mesures, establir mecanismes de finançament,
de costos de protecció, preveure la creació d’un fons de
contingència, pensam que realment hi manca, dins aquesta línia,
la creació d’un fons destinat a la internacionalització
d’empreses i emprenedors que avui és essencial, bàsic, necessari
i un motor realment important per sortir de la crisi que tenim. 

Pensam que és necessari que aquesta paraula, la
internacionalització, el fons i l’ajuda a la internacionalització al
cap i a la fi, sigui en aquesta llei i pensam que aquest article 11
és el lloc més adient perquè hi consti.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
RGE núm.4153, 4155, 4154, 4147, 4146 i 4147, té la paraula
l’Hble. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies. Quant a l’esmena 4153, d’acord amb l’esmena
4157 en què demanàvem la creació d’un fons d’inversió social,
en aquesta esmena demanam que es doti aquest fons d’inversió
social. Quant a l’esmena 4155, un nou article 11 bis, que seria
per promoure el foment i la participació dels ens locals i els
agents socioeconòmics en les actuacions relacionades amb
aquesta llei.
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L’esmena 4154, que és un nou article 11 ter, pensam que per
reduir la morositat tant en l’Administració com en tot el sector
públic s’hauria d’establir en primer lloc un termini de pagament
inferior a 25 dies, tal i com es va comprometre el mateix Partit
Popular; en segon lloc, un sistema de prioritats de manera que
els deutes inferiors a 50.000 euros tenguin prioritat en el
pagament i un sistema de comunicació de pagament dels
contractistes perquè els subcontractistes n’estiguin assabentats.

En qualsevol cas, el 4147, nou article 11 quater, proposam
la capitalització íntegre de la prestació per desocupació per
aportar-la a un projecte empresarial. L’esmena 4146, nou article
11 quinquies compensació de les taxes municipals vinculades
a l’inici d’activitat empresarial mitjançant línies d’ajudes del
mateix govern. I per últim l’esmena 4145, un nou article 11
sexies creació d’ajudes específiques per a emprenedors en
projectes de caràcter innovador i especialment s’haurien de
subvencionar els costos de la Seguretat Social que paguen les
microempreses per al seu personal investigador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula,
per part del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 4198, la
denegaríem perquè pensam que no és necessari regular-ho per
llei, pensam que l’instrument més adequat seria una
convocatòria d’ajuts. A més, aquesta esmena que presenta el
Grup Parlamentari Socialista pensam que ja està contemplada
a la llei, en l’article 10.1.a) que fa referència a les línies
d’internacionalització. En qualsevol cas aquest contingut també
s’hauria de tenir en compte a l’hora del desenvolupament de la
llei.

En relació amb les esmenes presentades pel PSM, la 4153,
ja va ser denegada a ponència, pensam que és claríssim que
qualsevol empresari, qualsevol emprenedor, qualsevol persona
que posa totes les seves habilitat a funcionar per emprendre una
activitat fa una labor social més que encomiable, això sí que és
una labor social, emprendre un negoci en aquest temps en què
estam ara. En relació amb la 4155, la denegaríem perquè
pensam que també ja quedaria inclosa dins l’article 7 de la llei.

En relació amb la 4154, també pregaríem al grup
parlamentari del PSM que retiràs aquesta esmena i fes un
exercici de responsabilitat. Pens que tots sabem quin és l’estat
econòmic de la comunitat autònoma, nosaltres som els primers
als quals agradaria poder complir el pagament a 25 dies,
evidentment, no a nosaltres, a vostès també perquè així ho
manifesten, i si no es fa no és perquè no es vulgui, sinó perquè
és impossible econòmicament. 

Per tant, pens que seria d’una ètica i elegància política la
retirada d’aquesta esmena, igual que ho he comentat també a la
del Partit Socialista.

En relació amb l’esmena 4147, la denegaríem perquè
pensam que és impossible tècnicament i econòmicament
acceptar-la; a més també pensam que no és objecte d’aquesta
llei.

En relació amb la 4146, presentada també pel PSM, pensam
que no és necessari regular-ho per llei, per tant també la
denegaríem, i en qualsevol moment pensam que el Govern pot
crear també una línia de subvenció per a això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Passam a la votació de les
esmenes, la 4198, del Grup Parlamentari Socialista, i les
esmenes 4153, 4155, 4154, 4147 i 4146 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

Passam a la votació de l’article número 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 9 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

A l’article 12 no s’hi han presentat esmenes. Passam, per
tant, a la votació de l’article número 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda per tant aprovat per 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

Passam al següent debat amb les següents esmenes: la
incorporació d’un nou capítol amb l’addició de dos nous
articles, lligada a l’esmena número 4149 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; la creació d’un
nou capítol amb l’addició de tres nous articles, 12 bis, 12 ter i
12 quater, número de RGE 4150, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
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Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm. 4149 i
4150 té la paraula l’Hble. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a l’esmena 4150, que
proposa un nou capítol amb tres nous articles, el que proposam
és un capítol específic que estigui destinat o dedicat a prevenció
de riscs laborals. Nosaltres pensam que dins la filosofia
d’ajudar, d’impulsar i de donar suport, s’hi ha d’incloure també
l’impuls a la prevenció, absolutament bàsic.

I quant a l’esmena 4149, un nou capítol amb dos nous
articles, pensam que han d’estar destinats al foment de
l’associacionisme i la participació social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a les esmenes del
Grup del PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena
4150 pensam que no és necessària, ja que hi ha normativa
específica; per tant la denegaríem. I en relació amb l’esmena
4149 no pensam que sigui necessària, perquè el tema de
l’associacionisme no és objecte d’aquesta llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació les esmenes 4149 i 4150
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

Passam a la disposició derogatòria, on no hi ha esmenes.
Votació de la disposició derogatòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

A les disposicions finals primera i tercera no s’han presentat
esmenes. Passam a votació les disposicions finals primera i
tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

Es mantenen les següents esmenes: a la disposició final
segona, l’esmena 4188 del Grup Parlamentari Socialista; la
incorporació d’una nova disposició final, l’esmena 4189, també
del Grup Parlamentari Socialista; i la incorporació d’una nova
disposició final amb l’esmena 4195 del Grup Parlamentari
Socialista. I al preàmbul de la llei es mantenen les següents
esmenes: RGE núm. 4148, 4141 i 4140, totes elles del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Així mateix es procedeix al debat de l’esmena de caire general
RGE núm. 4144, també del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Per tal de defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista número 4188, 4189 i 4195 té la paraula l’Hble. Sra.
Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Pel que fa referència a l’esmena 4188,
que marca el temps per tal d’aprovar les normes reglamentàries
necessàries per desplegar aquesta llei, que abans havia estat un
decret llei, aquí posava el termini d’un any; la nostra esmena va
en el sentit d’escurçar aquest termini. Pensam que fent l’esforç
el Govern de fer un decret llei en ple mes d’agost i després un
any de termini per desplegar-lo de forma reglamentària era
excessiu. Nosaltres en proposàvem quatre, podria ser mig any,
però pensam que un any és un temps massa llarg per una norma
que s’ha fet precisament perquè era necessari, imperiós i urgent.

Pel que fa a l’esmena 4189, era una addició d’una disposició
final nova, en què pensàvem que en el termini d’un mes, que
també és una mica poc, podria ser més temps, però sobretot era
elaborar un sistema específic amb relació a la nostra comunitat
d’incentius fiscals als inversors lligats a l’article 10. Pensam que
també aquesta seria una forma interessant i bona de donar
suport mitjançant incentius fiscals a aquests inversors.
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L’esmena 4195, que estava lligada a la nostra esmena del
pagament als 25 dies, posàvem nosaltres que fos efectiu..., el
sentit d’aquesta esmena és que fos efectiu a partir de gener de
l’any 2012. Pensam que això es va començar a tramitar l’agost
de l’any passat, evidentment amb la pretensió que l’esmena anàs
endavant i no ha estat així; idò aquesta entenc jo que tampoc no
té gaire sentit, però era aquesta l’explicació, que nosaltres
pensàvem que seria bo, i que abans per ventura sí que era
realment difícil, però tenint en compte que s’aprovava un
pressupost l’any 2012 sí que hi hauria les condicions possibles
pressupostàries per el 2012 anar pagant en temps i forma.
Aquest era el sentit d’aquesta esmena. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar els esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
les números 4141, 4140 i 4144 té la paraula l’Hble. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes al
preàmbul, la 4148, 4140 i 4141 he de dir que proposam afegir
el reconeixement als treballadors assalariats. És cert que
l’economia balear se sustenta sobretot, en un 99%, en petites
empreses, en autònoms, però també en els treballadors
assalariats, lògicament, que fan feina en aquestes empreses o a
altres empreses grans. 

I també he de dir que compartim que és obligació i
responsabilitat dels poders públics promoure un marc favorable
als emprenedors, però entenem que no com a individus, sinó
perquè la seva actuació, la que crea riquesa, repercuteixi sobre
la societat, és a dir, que no donam suport a la creació de risc,
sinó a aquells que creen riquesa, que no és el mateix, en
definitiva a aquells que aporten el progrés social i econòmic del
conjunt de la societat.

Pel que fa a l’esmena 4144, a la llei proposam que aquí on
diu Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
Ocupació, se substitueixi per conselleria o conselleries
competents en matèria d’economia i ocupació. Si la llei té
vocació de permanència, en aquesta legislatura i ara en aquests
moments la Vicepresidència Econòmica es denomina d’una
manera, però en el futur podria canviar de denominació, i fins
i tot en aquesta mateixa legislatura. Per tant seria més lògic
parlar de conselleries competents en matèria d’economia i
ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de fixació sobre les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb l’esmena
4188 presentada pel PSOE, la denegaríem perquè pensam que
per realisme és millor mantenir l’any, perquè si el Govern
hagués trobat una altra cosa es podria canviar, però així com
s’han trobat les coses pensam que per realisme és millor
mantenir l’any.

En relació amb la 4189, la denegaríem perquè no és possible
el termini proposat i tampoc no és possible per matèria
competencial a curt termini. De totes maneres li he de dir també
que això es contempla al Decret Llei de mesures urgents, que
també està tràmit ara mateix. I en relació amb la 4195 ja també
es va denegar en ponència, i no la podem acceptar perquè és
impossible el seu compliment.

En relació amb l’esmena 4148 presentada del PSM, que ja
també es va denegar en ponència, la denegam perquè pensam
que no aporta cap contingut real a la llei. En relació amb la
4140, la denegam perquè no apreciam una necessitat de fer
aquesta modificació. I en relació amb la 4141 i la 4144 farem
una consideració de cara al ple. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així i tot podem passar a votació i podem entendre que en
aquests moments es vota en contra per part de totes les esmenes,
i per tant es poden votar de manera agrupada, no?

Passam a votació les esmenes número 4188, 4189 i 4195 del
Grup Parlamentari Socialista; i les esmenes 4141, 4140 i 4144
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

Passam, per tant, a la votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada amb 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

Passam a la votació del preàmbul.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Queda per tant aprovat amb 9 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 375/11, de suport als emprenedors i les emprenedores i a
la micro, petita i mitjana empresa. 

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió no
s’incorporin al dictamen, pretenguin defensar en el ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió agraint la colAlaboració de
tots els portaveus. Gràcies.
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