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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Xico Tarrés.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix David Martínez.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Mabel Cabrer.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per no ser menys, Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

M’imagín que dec substituir també qualcú en aquest
moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Tur.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Na Sílvia Tur, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Moltes gràcies a l’equip de substituts que tenim avui. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2320/17, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte de
llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 3751 i 3752/17 té la paraula l’Hble. Sr. Tadeo, per
un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt breument perquè al final són dues esmenes que ja vam
veure fins i tot a la ponència, i amb segons quins grups
parlamentaris igual que amb el Govern àmpliament parlades les
dues.

Com vaig anticipar a la ponència, l’esmena que fa
referència a l’article 6, referent a un tema de promoció turística,
la retiram perquè, bé, vista la poca possibilitat que pogués
prosperar, la nostra intenció és que dins els plans camerals es
pogués tenir en compte el sentit de l’esmena, però també tenint
present que a l’article 4.3, l’apartat o), que fa referència a les
funcions de les cambres, estableix -i ho llegiré perquè consti en
el Diari de Sessions- ja estableix també que una de les funcions
és contribuir a la promoció del turisme en el marc de la
cooperació i col·laboració amb els òrgans competents de les
administracions públiques competents de les Illes Balears. Ens
hagués agradat més que formés part o que es donés la facilitat
dins el pla cameral, però, bé, ja està bé, i només mantenim una
esmena viva, perquè a l’altra acceptarem la transacció
proposada amb una petita modificació, crèiem que no hi havia
per què, amb la qual cosa crec que era important que aquesta
llei pogués anar a plenari sense cap esmena.

I referent a l’esmena que nosaltres tenim plantejada a
l’article... a l’article 7, hi ha proposta de transacció, que també
vam veure a la ponència, que vaig demanar que la
mantinguessin fins al dia d’avui, i una volta he intentat arribar
a una acord s’acceptaria amb una petita modificació a l’apartat
3, i passaria a llegir com quedaria perquè no hi hagi cap
malentès, i perquè també consti en el Diari de Sessions. El 7.1
seria: “A les Illes Balears podran existir fins a quatre cambres,
la de Mallorca, la de Menorca, la d’Eivissa i la de Formentera”.
El punt 2: “El Govern de les Illes Balears podrà autoritzar la
creació d’una cambra dins l’àmbit territorial de cada illa a
proposta de la conselleria competent en matèria de comerç i
amb informe previ de la cambra de l’àmbit de la qual es vegi
afectat per la nova implantació, quan les circumstàncies
econòmiques i els interessos comercials, industrials i de serveis
així ho justifiquin, i sempre que l’entitat que en resulti compti
amb els recursos econòmics suficients per al compliment de les
seves funcions, i es garanteixi una millora dels serveis que es
presenten”. I el punt 3, que és on hi ha la modificació de la
transacció inicialment proposada, seria que quedés: “En el
supòsit que existís una única cambra d’Eivissa i Formentera,
aquesta haurà de garantir l’existència d’una delegació territorial
en aquella illa en la qual no radiqui la seu de la cambra”; si es
manté per part dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern aquesta transacció nosaltres l’acceptaríem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Intervencions dels grups
parlamentaris a favor o en contra de les esmenes. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr.
Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres evidentment
havíem de votar en contra de l’esmena sobre promoció
turística, pensam que a més ja està millor expressat en el text en
el sentit que serà l’administració la que fixi aquestes línies
polítiques, i si cal col·laboració per part de les cambres de
comerç crec que es col·laborarà i no fa falta que la cambra de
comerç tingui una línia de promoció turística en la mateixa llei

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702320
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702320
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703751
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703752


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 36 / 29 de març de 2017 589

però en un altre sentit. Una cosa és col·laborar amb
l’administració, contribuir a la cooperació i la col·laboració,
sobretot en el sentit de la promoció turística transferida als
consells, i una altra cosa seria promocionar diverses empreses
o fer de lobby, cosa amb la qual nosaltres no estaríem d’acord.
Per això estam contents que es retiri aquesta esmena.

I quant a l’article 7, estam d’acord amb el fet que hi hagi
una delegació territorial a l’illa on no radiqui la seu principal,
i per això votaríem a favor d’aquesta esmena. Després, sobre
les variacions que hi ha d’haver a la mateixa llei pels
suggeriments per part de l’administració central, esperarem que
el portaveu del Grup Socialista es pronunciï en aquest sentit i
votarem a favor de les modificacions que es proposin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del temps. Ens reservam els termes del debat
sobre aquesta proposició de llei... sobre aquest projecte de llei
per al plenari. I sobre l’esmena 3752 del Partit Popular, en vista
que s’ha transaccionat, hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

També molt... Gràcies, presidenta, senyores i senyors
diputats. També molt breument. He de dir que l’esmena que
s’ha retirada l’hauríem votada nosaltres a favor; no obstant
això, una vegada retirada, cap problema. I pel que fa a la que
queda viva que s’ha transaccionat, nosaltres en principi ens
volíem abstenir, però vist que hi ha hagut aquest consens i per
seguir amb ell la votarem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres ens sembla bé la
transacció i per tant no hi ha res més a afegir. Hi votarem a
favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies. Bé, poca cosa també hi ha a afegir.
Nosaltres també votarem a favor d’aquesta esmena que s’ha
presentat avui; també hauríem votat a favor de la primera però
s’ha retirat, i per tant no tenc res més a afegir, tampoc, sobre la
resta de punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Casanova, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
també seré breu però volia fer una sèrie de puntualitzacions, i
és en relació amb l’esmena de l’article 6. Crec que sí, la
retirem, queda com està; per tant està ja reflectit el tema de la
promoció turística, com ha dit el Sr. Tadeo. Per tant crec que
la redacció és l’òptima així.

I després la redacció de l’article 7 crec que amb la nova
transacció que es va proposar es posa de manifest la voluntat
perquè hi pugui haver fins a quatre cambres, una a cada illa, i
la necessitat que a l’illa de Formentera hi pugui haver una
delegació sempre que la cambra d’Eivissa i Formentera pugui
mantenir-ho i ho consideri convenient. Per tant crec que és
important, ho acceptarem així.

I volia fer una altra sèrie de puntualitzacions. Ha arribat un
informe de possible avís d’inconstitucionalitat d’una sèrie de
punts, una sèrie d’elements, hi ha un informe per part del
Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre aquests aspectes,
i per això volíem presentar, en virtut del que diu l’article 122...,
crec que és el 122..., 125..., 122.5, 122.5, modificar una sèrie
d’elements per poder adequar la redacció de la llei a les
recomanacions que fan per part del ministeri, i per tant jo crec
que tots els grups ja tenen una relació dels canvis que s’haurien
de fer. Es proposa modificar l’article 4.3, eliminant en els
apartats e), f), g), h), o), p), la part referida a administracions
públiques de les Illes Balears, és retirar “de les Illes Balears”.

Després a l’article 6, s’hauria d’afegir un altre nou punt, que
seria el punt 3, que diu: “se podrán establecer mecanismos de
cooperación entre actuaciones previstas con los planes
camerales aprobados por el Gobierno de las Islas Baleares y
el plan de actuación del Plan cameral de internacionalización
aprobado por la administración general del Estado”. Això ve
perquè el Pla d’internacionalització d’empreses és una
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competència de la Cambra d’Espanya i per tant, s’ha de fer una
relació.

I després definitivament l’altre article a modificar és
l’article 34, en el qual l’informe diu que s’han d’exigir una
sèrie d’elements referits a la tutela i, per tant, s’hauria de posar
com a punt 3, i després tornar numerar els següents, que serien
el 4, el 5 i el 6. El punt 3 seria “l’administració general de
l’Estat exercirà la tutela sobre les activitats de les cambres de
comerç, indústria, serveis i navegació d’interès general,
relatives al comerç exterior, sense perjudici de les
competències que corresponguin a la comunitat autònoma de
les Illes Balears”. I amb això la llei quedaria adequada a les
recomanacions que fan per eliminar qualsevol dret
constitucional.

I ja definitivament jo volia fer un altra modificació in voce,
a veure si la resta de grups hi estarien d’acord. I és a l’annex de
la llei, a l’annex 1 de la llei, on posa “estructura provisional de
la Cambra de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera”,
hi ha un apartat que posa “representants de prestigi: 4 membres,
CAEB, 3; PIME, 1". Això es repeteix també la Cambra de
Menorca que posa “representants de prestigi: CAEB 1, PIME
1. I la d’Eivissa i Formentera el mateix “CAEB 1, PIME 1". Jo
volia fer una esmena in voce, una modificació in voce si ho
accepten, seria substituir la paraula “PIMEM”, que és relativa
a les Illes Balears, per les paraules “PIME, PIMEM i PIMEF”.
És a dir, la Cambra de Mallorca que el representant sigui de la
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, que a la Cambra de
Menorca el representant sigui de la Petita i Mitjana Empresa de
Menorca i a la Cambra d’Eivissa que el representant sigui de la
Cambra d’Eivissa i Formentera. Si hi estan d’acord, jo crec que
és una puntualització, la CAEB no ho modificaríem perquè la
CAEB és una estructura més de caràcter de comunitat
autònoma, mentre que les estructures de la PIME sí que són de
caràcter més insular.

Per tant, si accepten aquesta modificació quedaria millor.

I és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Acceptaríem l’esmentat per part del portaveu socialista.
Senzillament dir que en el cas de Menorca, he entès PIME, que
és com es diu la Petita i Mitjana Empresa de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara correspondria intervenir la
resta de grups en torn de contrarèplica, ja que s’ha afegit
aquesta puntualització in voce, m’agradaria donar-los torn.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Nosaltres cap problema en acceptar els canvis proposats. O
sigui, votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per part de MÉS per Mallorca també hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta.  Des del nostre grup parlamentari
també estam d’acord amb els canvis efectuats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo vull dissentir una
mica de..., o sigui, estic d’acord amb l’últim, amb l’esmena in
voce, però vull simplement expressar els meus dubtes sobre el
tema de l’informe de l’administració general de l’Estat. El Sr.
Casasnovas ha parlat d’uns vicis d’inconstitucionalitat i el que
diu aquest informe, simplement, és que hi ha coses que no
s’ajusten a la llei de bases. Evidentment, d’aquí es podria
derivar un problema de constitucionalitat, però jo crec que no
hi ha hagut una anàlisi per part de ningú, perquè això
evidentment se’ns va donar ahir, jo vaig fer una primera
lectura, em va semblar bé, a la interlocutora que m’ho va passar
li vaig dir que em semblava bé, però jo crec que aquí no hi ha
hagut una anàlisi de si realment des de la comunitat autònoma,
de l’administració de la comunitat autònoma estem d’acord
amb la interpretació que fa l’Estat de la distribució de
competències. Evidentment l’Estat fa el seu informe i l’únic
que vol és que la nostra llei s’adapti a la seva, sense haver fet
un examen previ de si la llei de l’Estat s’extralimita en les bases
que estableix de coordinació de les cambres.

Aleshores jo crec que és un tema poc important a efectes
pràctics, però important a nivell de principis. I per tant, tampoc
no voldria dificultar l’aprovació de la llei. Però la meva
pregunta és: això podem ventilar-ho en el Ple? Perquè jo crec
que necessitaríem uns dies perquè realment..., perquè jo tinc
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por que aquí actuem de forma totalment mecànica, tutelat aquí,
ara que parlem de tutela, perquè evidentment el meu problema
ve per allò de la tutela d’activitat de les cambres de comerç de
les Illes Balears, perquè (...) estem actuant sota la tutela de
l’Estat. L’Estat ens diu que hem d’ajustar la nostra llei a la seva
llei, sense haver fet un examen de si la Llei de bases de l’Estat
s’extralimita o no en les seves competències constitucionals. I
jo no vull donar suport amb el meu vot una eventual limitació
d’unes competències que té la comunitat autònoma.

I això és tot, aquesta seria la meva pregunta, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Jo estic d’acord amb l’esmena in voce
que acaba de fer, per tant, no hi tenc cap inconvenient. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo tampoc no vull dir res més, simplement contestar-li al Sr.
Castell que no sé si això es podrà fer o no perquè la manera de
fer... quan ha aparegut aquest avís o aquest informe ha estat
posterior a l’informe de ponència, per tant, tampoc no sé si ho
podrem fer o no. És l’únic que li puc dir, a això em referiré que
el Sr. Lletrat digui si es pot fer o no es pot fer o quina opció
donarà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara, efectivament, per aclarir
el debat en Ple el Sr. Lletrat els informarà. 

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies, presidenta. Així com a la tramitació d’un
projecte de llei dins la comissió, l’article 122.5 del Reglament
del Parlament ens diu que “La comissió, per unanimitat, podrà
incorporar noves esmenes relatives a articles no esmenats per
tal que siguin debatudes”, no succeeix el mateix a l’article 128
del Reglament, quan parla del debat dins el Plenari, ja que
només diu que “Durant el debat la Presidència podrà admetre
esmenes que tenguin com a finalitat d’esmenar errors o
incorreccions tècniques, terminològiques o gramaticals. Només
es podran admetre a tràmit esmenes de transacció entre les ja
presentades i el text del dictamen si cap grup parlamentari no
se n’oposava a l’admissió i aquesta comportava la retirada de
les esmenes respecte de les quals es transigeix. Aquestes
esmenes es presentaran per escrit a la Presidència”.

No es preveu la possibilitat dins el Plenari d’incorporar
esmenes que no s’hagin presentat per escrit en el seu moment
oportú, ni que es transaccionin esmenes que no existeixen.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Donada la informació jurídica i tal com preveu el
Reglament d’aquest parlament, els proposaria fer un recés de
dos minuts, si així ho volen, o passam a votació. El que vostès
considerin. Fem un recés? Tres minuts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i, a continuació, passam a les votacions.

En primer lloc, votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 3752/17, atès que la 3751/17 ha estat
retirada, amb la transacció aquesta primera, la 3752/17, amb la
transacció incorporada.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació separada de l’article 7. 

Vots a favor? Unanimitat. 

Vots de la resta d’articles, amb les modificacions
proposades en virtut del previst a l’article 122.5 del Reglament,
que afecten l’article 4, l’article 6, l’article 34 i l’annex primer,
denominacions, disposicions, annexos i l’exposició de motius. 

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis
i navegació de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 126, dins les vint-i-quatre hores següents es podria
presentar un escrit adreçat al president del Parlament on
hauríem de comunicar els vots particulars i les esmenes que en
el seu cas haguessin de defensar-se en Ple, però crec que no és
el cas. 

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

Moltes gràcies.
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