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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Juan Manuel Lafuente.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Presidenta, Margalida Capellà substitueix David Abril.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Aitor Morrás.
 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Mabel Cabrer.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Crec que substitueix Silvia Tur...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, correcte, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perfecte, i nom Xavier Pericay. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots, la majoria benvinguts a aquesta
comissió, que no en són vostès habituals.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 6445/17, de regulació de les corregudes de toros a les
Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar la
Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de regulació de les
corregudes de toros a les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 7976,
7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7986, 7987, 7989, 7992,
7993 i 8207/17 té la paraula l’Hble. Sra. Sureda, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo faré
la defensa específicament de les esmenes, els arguments
d’aquesta llei els debatrem o ja els comentaré, malgrat tots els
sàpiguen, en el ple.

Referent a l’esmena 7976, des del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca se’m va presentar en ponència una transacció, que
en aquest moment l’acceptaria, que era afegir després de..., a la
segona línia, “condicions regulades en aquesta llei, i de manera
supletòria allò establert a la Llei 1/1992". Per tant, aquesta si
me la segueix fent la diputada Capellà, l’acceptaré.

Pel que fa a la 7977, retiraríem aquesta esmena ja que la
que es va aprovar en ponència és molt similar.

L’esmena 7978, em varen fer referència a un reglament
europeu, allà on es deia que els bous s’havien d’aconseguir a la
ramaderia més propera, em varen passar un reglament, jo l’he
llegit i, sincerament, no he vist on posava aquesta part, per tant,
m’agradaria que m’ho poguessin especificar. Jo mantendré la
nostra esmena, perquè en aquest reglament parla, pel que jo he
pogut veure, de què el viatge s’ha de fer el més aviat possible
-ara justament no ho trob-, amb les millors condicions, però en
cap cas no posa que sigui a la ramaderia més propera.

L’esmena 7979, ja vaig explicar que hi havia una errada per
part nostra quan la vàrem presentar, en el tema del benestar
animal, el que nosaltres volem amb aquesta esmena és que el
personal, el manescal, el veterinari, certifiqui la mort de
l’animal.

A l’esmena 7980 sol·licitam, així com vostès han dit que es
toregin un màxim de 3 animals per espectacle en deu minuts,
nosaltres diem que siguin cinc toros i que hi hagi 90 minuts de
durada total de l’espectacle.

Pel que fa a la 7981, en aquest cas voldríem eliminar
l’article 8, on parla dels utensilis que s’utilitzen en la celebració
d’aquests espectacles.

A la 7982 eliminaríem el punt 8 de l’article 9, que el
president aixecarà l’acta allà on es compleixin tots els requisits.
Se suposa que s’acompleixen els requisits i que hi ha una
inspecció prèvia. Per tant, no seria necessari.

També eliminaríem, amb la 7993, l’article 10, pel que fa a
begudes alcohòliques, simplement perquè diem que si qualcú
vol fer una cervesa a la plaça de toros la pugui fer.

Amb la 7986 modificaríem el 14.3 perquè sotmeten les
mesures exigibles de protecció i benestar dels animals,
contemplades a l’article 7. Ja que hem fet una esmena per
eliminar l’article 8, en aquest cas també eliminaríem aquest
article d’aquest punt.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706445
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706445
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707976
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707977
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707978
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707979
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707980
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707981
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707982
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707986
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707987
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707989
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707992
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707993
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708207
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Pel que fa a la 7987, eliminaríem el 14.3 perquè parla de
l’article 10 de  begudes alcohòliques i, com que també hem
volgut eliminar aquest article, eliminaríem aquest.

Pel que fa a la 7989, seria eliminar el punt 7 de l’article 14,
on “s’incoarà revocació de qualsevol llicència d’activitat en cas
d’infracció greu o molt greu d’edificis o locals on existeixin
espectacles regulats per aquesta llei”.

També a la 7992, l’addicional segona, volem introduir que
quedi salvat de la Llei dels bous perquè es pugui fer, el bou de
Fornalutx i l’amollada d’ànecs com a exclosos dins aquesta
prohibició.

En el preàmbul tenim l’esmena 8207, allà on modificaríem
el paràgraf sisè, que ja en vàrem parlar a ponència, però bé,
nosaltres ens mantenim en aquesta modificació, amb aquest
redactat en el paràgraf sisè.

I pel que fa a la resta d’esmenes dels altres grups
parlamentaris que queden vives, en principi el nostre sentit de
vot serà el mateix que vàrem exposar en ponència, a no ser que
hi hagi qualque tipus de modificació que ja a l’hora de la
rèplica ho concretaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, de la RGE núm. 8125 a la
8138 i la 8140, 8141 i 8142/17 té la paraula l’Hble. Sr. Pericay,
per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres ja vàrem dir en el debat de presa en consideració que
aquesta era una llei equivocada, que la que hauríem d’estar
discutint és l’anterior, aquesta que tenen allà aparcada i, per
cert, pendent per al proper període de sessions, segons continua
dient la web d’aquest Parlament i la que hauríem de modificar,
per tant, és l’anomenada col·loquialment de benestar animal de
l’any 92.

Per tant, el sentit de les nostres esmenes és senzill,
consisteixen bàsicament en eliminar tot allò que en aquesta llei
pretén ser una nova regulació de les corregudes de toros, per
què? Perquè creiem que això no té cap sentit, perquè creiem
que a més això topa amb una legislació superior i en
conseqüència tot el que fa referència a aquesta voluntat
legislativa, per dir-ho així, damunt les corregudes de toros,
n’hem proposat la supressió, incloent-hi en aquest cas també,
com és lògic i natural, el títol de la llei mateixa. I també el
preàmbul on també tenim una esmena en aquest mateix sentit,
no?

L’únic que hem mantengut és l’esmena de la disposició
addicional segona, a pesar de creure també, diguem, que està
fora de lloc, que això hauria de ser a una altre llei, però, en la
mesura que nosaltres intentam que aquesta llei sigui l’anterior,
hem fet també aquí una proposta d’esmena que bàsicament

consisteix a modificar, bé, a admetre, respecte de la llei de
1992, la supressió dels circs amb animals salvatges, a la resta
no hi hem intervingut.

Res més. Respecte de la resta d’esmenes les votarem en el
mateix sentit que ja vàrem manifestar en ponència, per tant,
llevat que hi hagi alguna proposta concreta de transacció, que
no crec que a nosaltres ens afecti, però si hi fos en aquest cas
ho estudiaríem, sinó el sentit serà el mateix que ja vàrem
manifestar en ponència.

Únicament per acabar, repetir el que hem dit al
començament, que creiem que faríem bé de recuperar aquesta
proposició de llei que encara és allà en vies de tramitació i que
encara està vigent de cara el pròxim període de sessions. I res.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm. 8176 a la 8189 i
les 8191, 8193 i 8210/17, té la paraula l’Hble. Sr. Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La defensa de les meves esmenes serà de forma genèrica i
pràcticament de forma telegràfica, ens estalviarem el detall de
cada esmena per a la seva defensa en Ple. Simplement el que
volem manifestar és el que hem vengut reiterant durant tots
aquests dies i a les distintes sessions parlamentàries, que
aquesta proposta que se’ns porta aquí, al Parlament de les Illes
Balears, crec que és un despropòsit jurídic important. Creiem
que no hi ha necessitat d’aprovar aquesta llei perquè al cap i a
la fi la disciplina que es vol regular aquí ja està regulada i no
només això sinó que està protegida per una llei, com ha dit
també el Sr. Pericay, d’àmbit superior i que protegeix
precisament la disciplina de la tauromàquia dins l’àmbit
cultural, dins l`àmbit de les arts. 

Per tant, nosaltres aquí l’únic que vaticinam és un xoc de
trens, aquí segurament, ja els ho anticip, aquesta qüestió serà
estudiada en profunditat per part del Tribunal Constitucional,
i no és que ho digui jo, perquè ho vagi a promoure jo perquè jo
no som ningú per promoure això, sinó perquè ja ha estat el
Govern central que ha anticipat, mitjançant una carta als
governs de les comunitats autònomes, que això és possible que
acabi succeint si efectivament s’acaba mantenint aquesta llei
d’aquesta manera, que tot indica que efectivament així serà.

Per tant, nosaltres, què fem? Nosaltres presentam una sèrie
d’esmenes per negar la llei, però per negar-la de principi,
d’inici fins al final, perquè no té cap sentit que nosaltres
esmenem un despropòsit, esmenar un despropòsit serà deixar
un despropòsit igual. Per tant, nosaltres el que fem és negar el
títol, perquè així entenem que efectivament les corregudes de
bous ja estan regulades, no es poden regular, per tant, a partir
d’aquí l’article 1, 2, 3, 4 fins al 14 el Grup Parlamentari
Popular els nega i ho fa presentant esmenes de supressió a tots
i cada un d’ells.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708125
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708138
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708140
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708141
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708142
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708176
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708189
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708191
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708193
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708210
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Donarem suport a totes aquelles esmenes que vagin també
en la mateixa línia que nosaltres i en particular a totes aquelles
esmenes del Grup Parlamentari Mixt que, efectivament, tenen
coincidència amb l’esperit que jo en aquest moment defens,
negar la llei de principi a fi. 

El que sí defensarem amb més intensitat i amb més
vehemència és una esmena que pretén la modificació de la Llei
1/92, una llei amb la qual nosaltres creiem i que té prou
suficiència legislativa per regular les qüestions que nosaltres hi
volem incorporar. Nosaltres defensam l’esmena 8210, en el
sentit d’incorporar, com a excepció, les corregudes de bous, de
tal manera que les corregudes de bous en aquesta llei d’aquesta
manera estiguin perfectament legitimades i estiguin
perfectament autoritzades. Dins d’aquesta esmena que nosaltres
presentam, també el que fem és llevar una qüestió que nosaltres
consideram important que és la prohibició que promouen els
grups que donen suport al Govern de la celebració de
competicions de tir a colomí, nosaltres això sí que és cert que
ho hem mantengut a l’anterior llei i ho mantenim en aquesta.

I proposam també que es traslladi a la Llei 1/92 és el que
també hem vengut defensant des d’un inici, l’any passat ja ho
fèiem i aquí hi tornam a insistir, una celebració tradicional, un
costum d’un poble que és el del bou de Fornalutx. Nosaltres ja
fèiem esmenes a la llei anterior per tal d’evolucionar en aquesta
festa i regular la protecció de l’animal i sembla que això no ha
caigut en sac romput sinó tot el contrari, veig que una proposta
que se’ns farà incorpora precisament una sèrie de qüestions que
fan referència a la nostra proposta, cosa que agraïm
efectivament que hagi tengut bona acceptació. Per tant,
nosaltres des d’aquest punt de vista defensarem aquesta esmena
amb aquest precís sentit. Poca cosa més a afegir, qued a
l’espera de la resposta de la resta de grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres volem
continuar amb la tramitació d’aquesta llei i no canviar
essencialment els articles que ja havíem redactat. Entenem que
l’avís de constitucionalitat deixava un marge molt clar en la
seva... bé, perdó, en la sentència de la llei catalana es deixava
un marge molt clar quant a regular en matèria d’espectacles i
també en el especial cuidado del toro bravo, per tant,
consideram que anam en la bona direcció. 

Entenem que altres comunitats autònomes tenen un
reglament específic, com és el cas d’Andalusia i de Navarra, i
que aquest avís d’inconstitucionalitat el que vol és limitar la
nostra capacitat de decisió en una qüestió en què la societat està
molt sensibilitzada. Crec que el que hauríem de fer és sentir-
nos orgullosos d’aquesta societat que vol acabar amb la tortura
en un espectacle de qualsevol animal. Per una altra banda, no
entenem que a Castella i Lleó el Partit Popular votàs a favor de
prohibir la mort de l’animal, el toro de La Vega.

Tampoc no entenem aquest avís d’inconstitucionalitat que
cita, per exemple, l’article 44 de la Constitució, en parlar del
dret a la cultura, nosaltres entenem que la tortura no és cultura;
que cita també l’article 149.1, que parla de l’espoli d’obres
d’art, de la cultura en general, quan aquest article s’havia
redactat precisament en un temps on s’haurien produït robatoris
i espoliacions d’obres artístiques i culturals de l’Estat espanyol,
en concret parla de jaciments arqueològics, de museus, de
temples, de biblioteques, i consideram que aquesta suposada
festa no queda en aquest marge que dóna l’article 149 de la
Constitució, perquè si fos així seria una mena d’espoli metafísic
de l’essència de la festa. Si el Tribunal Constitucional s’ha de
ficar en què l’essència de la festa és precisament el patiment de
l’animal doncs que ho faci, però nosaltres consideram que aquí
es poden fer corregudes de toros diferents sense sofriment de
l’animal. 

Crec que quant a les festes populars amb animals ha quedat
clar el que pensam, no es poden recuperar festes noves. També
hem fet esment al tema dels animals en circs.

Sí que faríem una transacció quant al correbou, perquè aquí
sí s’acompleix el reglament de transport dels animals de la
Unió Europea, 1/2005, que sí és vera que no fa esment que
sigui la ramaderia més propera, la millor garantia perquè això
sigui ací, perquè l’animal tengui un transport adient, idò, és que
sigui la ramaderia més propera la que proporcioni els bous.

També, bé, nosaltres consideràvem que aquesta festa havia
d’acabar, però hem anat el més lluny possible i ens mantenim
en aquesta postura. Ara sí proposarem un seguit de
transaccions, que la companya Margalida Capellà de MÉS per
Mallorca esmentarà, i esperam arribar a qualque acord en
aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Per continuar amb els torns en
contra, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Capellà, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. A la tramitació d’aquesta llei s’han
presentat 80 esmenes i entre elles des de MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Podem i PSIB n’hem presentat 11, que
nosaltres entenem que amb la modificació, substitució, o
supressió d’algunes disposicions, el que fem és millorar el text
o aclarir algunes disposicions inicials, originals. 

Ens sap greu que les esmenes que hagin presentat el Grup
Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
hagin anat totes en la línia de suprimir tots els articles de la llei,
això ho han fet amb 40 articles, però entenem la seva posició i
bé, en qualsevol cas ja hem explicat aquí quina és la nostra de
per què optam per una regulació i quin és el marc jurídic que
nosaltres entenem que ens permet que aquesta comunitat
autònoma hi tengui competències, seguint exclusivament la
sentència del Tribunal Constitucional ja esmentades.
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De les esmenes del Grup Parlamentari El PI, que en varen
presentar 19, nosaltres hem votat a favor de 6 esmenes, i ara la
Sra. Sureda ens diu que accepta la transacció a l’esmena 7976,
cosa que li agraïm i també aprofitam per agrair-li que a les
seves esmenes, que veiem que han estat ben preparades, hagin
pogut millorar alguns aspectes de la llei que, efectivament, feia
falta aclarir.

Pel que fa a l’esmena 7978, el reglament que vàrem
esmentar en ponència, el que fa és instar..., bé, obliga els estats
membres a adoptar les mesures necessàries per reduir el
trasllat, és a dir, que aquest trasllat es realitzi en el menor temps
possible; les mesures necessàries poden ser moltes, el Govern
central no n’ha adoptat. Nosaltres com a comunitat autònoma
hi tenim competències i consideram que la mesura necessària,
tractant-se d’una comunitat autònoma insular, la més lògica i la
més eficaç ha de ser la que es tracti de la ramaderia que sigui
més propera. És per aquest motiu que vàrem redactar aquest
article en aquest sentit.

Respecte de les esmenes que manté vives el Grup Mixt,
Ciutadans, bé, en vàrem transaccionar una. I respecte de les que
manté, les de supressió ja he indicat que hi votaríem en contra.

I després el Sr. Pericay insisteix que recuperem la primera
proposició de llei que vàrem presentar, de modificació de la
Llei de protecció dels animals i ja ens agradaria recuperar
aquella proposició de llei, el que passa és que el Tribunal
Constitucional ha aturat els peus a aquelles comunitats
autònomes que volen prohibir les corregudes de toros, per tant,
aquella proposició de llei, així com estava redactada, no tenia
sentit, i és per aquest motiu que n’hem presentat una altra, en
el sentit que ens indica el Tribunal Constitucional que s’ha
d’actuar en relació amb les corregudes de toros.

Pel que fa a les esmenes i al posicionament del Partit
Popular, només indicar-li, crec que ja ho vaig fer en el plenari,
a la presa en consideració, que aquesta no serà ni la primera llei
autonòmica que acabi davant del Tribunal Constitucional,
segons vostè, ni serà la primera llei autonòmica que és possible
que el Tribunal Constitucional n’anul·li o en suspengui articles.
Vull dir que ja estam acostumats aquí a les Illes Balears, no ve
ni d’aquesta legislatura, ni de l’anterior legislatura que vostès
governaven. Per tant, aquí l’únic òrgan que pot declarar, o es
pot pronunciar sobre la constitucionalitat d’una llei de moment
és el Tribunal Constitucional i si ho ha de fer, aquesta és la
seva funció i entra dins la normalitat democràtica d’aquest país.
Per tant, en aquest sentit cap problema, ja veurem què passarà
amb aquesta llei i nosaltres ens mantenim en el nostre
posicionament.

Sí que volia proposar a tots els grups una transacció, basant-
me en l’esmena del Grup Popular RGE núm. 8210 i en la d’El
Pi RGE núm. 7992, i la que hem presentat els grups que
impulsam la proposició de llei, la RGE núm. 8197, en relació
amb la disposició addicional per la qual es modifica l’article 4
de la llei. Es tracta d’una disposició addicional que hem
considerat que probablement no quedava prou clar, com havia
de quedar redactat aquest article, i aleshores el que volíem fer
és acceptar l’esmena del Grup Popular, la RGE núm. 8210, pel
que fa a “les festes tradicionals amb bous fora de la plaça”, és
a dir, els correbous; es tracta de la incorporació dels dos punts

en què es proposen una sèrie de condicions en el seu trasllat i
en l’alimentació, i també un altre punt que proposen que “llevat
de causes justificades, o de força major, el recorregut no pugui
excedir del que tradicionalment es ve efectuant”, és a dir, es
tracta d’aquests punts de l’esmena 8210.

I després també proposam que el contingut de la disposició
addicional 3 bis, on fem referència a les festes populars amb
animals, aquella on s’estableix que no “es celebraran noves
festes populars amb animals, creades ni recuperades, a partir de
l’entrada en vigor de la llei”, que a l’article 4 de la Llei de
protecció dels animals del 92, s’hi incorpori aquesta prohibició,
aleshores quedaria un nou punt 6.

Si volen vostès, deman després cinc minuts perquè quedi
clar, perquè només he tengut temps de repartir-ho a alguns
grups, crec que al Grup Ciutadans no hi he arribat a temps i els
volia explicar exactament com quedaria. L’objectiu és que amb
una transacció quedi clar quin és el contingut de l’article 4, que
abans estava repartit en dues disposicions addicionals, la
segona i em sembla que la tercera.

I per altra banda, també voldria reiterar una proposta de
transacció, tant al Grup Popular com al Grup Mixt, Ciutadans,
respecte de les esmenes 8141 i 8193, que fa referència al títol
de la llei, per tal que el títol quedi de la següent manera
“Proposició de llei de regulació de les corregudes de toros i
protecció dels animals a les Illes Balears”.

Per part meva, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré breu. El debat sobre aquest
llei és complex perquè partim de dos supòsits diferents, per una
banda, els grups de l’oposició consideren les corregudes de
toros com una festa cultural i tradicional, per la qual cosa les
seves esmenes han anat en la direcció d’eliminar la totalitat
d’aquesta llei. El Pi ha estat l’únic grup que ha presentat
esmenes amb la intenció de fer modificacions a la llei, però
sense eliminar-la. Açò dóna com a resultat que la ràtio
d’esmenes aprovades sigui baix.

Els grups proposants enfocam aquesta llei des del vessant
del benestar animal, de la seva protecció i amb la voluntat
d’actualitzar un esdeveniment que consideram que està fora de
temps.

Tenint en compte aquestes dues premisses, s’ha fet molt
difícil arribar a qualsevol tipus de consens. És per açò que no
podem acceptar cap de les esmenes que pretenen eliminar
aquesta llei i només ens ha quedat espai per debatre amb El Pi
i alguna transacció amb el PP.

Tot i que el PP i Ciutadans consideren que aquesta llei és
una errada, la realitat és que ens hem basat en criteris
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veterinaris i en transposar directives europees per tal
d’actualitzar la normativa, com és el cas del transport
d’animals, en el qual hem agafat les indicacions del Reglament
de la Unió Europea 1/2005, sobre transport d’animals, que
especifica: “per raons vinculades al benestar dels animals,
convé limitar en la mesura possible els viatges llargs, inclòs el
transport d’animals per sacrificar”.

Ja s’ha proposat una transacció per a les festes tradicionals
amb bous fora de les places, d’aquesta manera acceptam
l’esmena 8210 i la passam a la disposició addicional com a
modificació de la llei de 1992. Altres transaccions ja han estat
explicades prèviament, per la qual cosa no em repetiré. 

Consideram que les controvèrsies generades amb aquesta
llei no deixen de ser una mostra del debat que existeix al carrer
i per la qual cosa benvingut sigui. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Tot i que els portaveus que intervenim
aquí som tots nous en aquesta plaça, o com a mínim poc
habituals, la veritat és que tenc la sensació que torejam un toro
que fa molta estona que està ja en el ruedo i que està cansat,
està ferit, ha estat picat pels picadors, ha estat estoquejat per la
gent de la quadrilla, i la veritat és que poca cosa hi queda a dir,
tot i que avui tenim un debat que en podríem dir toreo de salón,
no?, un debat cordial, un debat on la gent es dedica més que res
a mantenir la seva posició sense entrar en més debat. Jo
intentaré també seguir en aquesta tònica de torejar de saló,
sense sang i intentar que la cosa vagi bé, i ja ens tornarem a
trobar a la plaça gran dimarts que ve, segurament, on haurem
de decidir al final la sort d’aquesta llei, d’aquest toro caparrut
que no acaba d’envestir la cosa.

Abans de res diria que crec que podem estar contents que
hem arribat a un consens amb un tema que era important i que
era dels més controvertits d’aquesta llei que era sobre les festes
tradicionals, com el correbou de Fornalutx de la nostra
comunitat. Sembla que aquí arribarem a un punt que el
correbou, un nou correbou revisat ha evolucionat, canviat,
adaptat al segle XXI serà possible i serà possible amb l’acord
de l’Ajuntament de Fornalutx i serà possible amb l’acord, crec,
de totes les forces d’aquest parlament. I açò crec que, en un
tema tan controvertit com aquest, que va generar tanta polèmica
d’entrada, que hagi acabat bé, diguéssim, crec que és una cosa
de la qual ens podem felicitar. 

Pel que fa a la resta de la llei, les corrides, poca cosa a dir,
hi ha dues posicions clares: una de les persones o grups que
pensen que s’han de mantenir tal com estan les corrida de toros,
és a dir, com s’ha fet tradicionalment en els últims anys, perquè
no sempre han estat així, han sofert evolucions, i d’altres grups
que pensam que atès que no podem impedir que es facin les
corrides a les Illes Balears almanco intentarem modular-les

perquè l’animal pateixi el menys possible i, diguéssim, tenguin
les corrides que es facin, ja no les podem impedir, que es facin
d’una altra manera, és a dir, que a la balear, no m’agrada gens
aquest nom, però tampoc no en tenc d’altre de millor, per tant,
deixem-ho així com està de moment. 

El futur d’aquesta norma? Home, aquesta norma té... ja és
un futur anunciat, que serà recorreguda davant els tribunals,
evidentment els tribunals acabaran dictaminant si açò és...
nosaltres efectuem un espoli, un atemptat molt greu contra l’art
i cultura d’Espanya, jo crec que Espanya té diverses cultures,
però deixem-ho fer, no entrarem en aquest debat que seria
també complex. En tot cas, si, Sra. Sureda, permeti’m que li
digui afectuosament, que si és l’art i cultura, és a dir, un museu,
una bona òpera, una bona obra de teatre, una bona novel·la
millor anar-hi sobris i mantenir-se sobris mentre la contemples,
per tant, crec que és millor que no deixem veure si tan cultura
són els toros mentre el torero expressa el seu art a la plaça, per
tant, millor que no li acceptem aquesta esmena, ja li dic
afectuosament i irònicament ja li he avançat que ho faria, i ja
veurem al final com acabarà aquesta història. 

Sabem que ha estat també anunciat que una gran aficionada,
crec que la dona més aficionada o que almanco públicament es
manifesta sempre més a favor dels toros en aquesta comunitat
i s’exhibeix fent-se fotos a les places és la Sra. Maria Salom,
que per qualque cosa és delegada del Govern en aquesta
comunitat, ja ho va dir la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría que
també és aficionada al toreig, moltes castes de toreig, però
diguéssim també als toros, la Sra. Maria Salom ja
s’encarregarà, perquè Soraya Santamaría ha dit que la
necessitam perquè necessita el Govern Rajoy presència política
aquí i la presència política des que es va dir açò ha estat recurs
d’inconstitucionalitat rere recurs d’inconstitucionalitat, per tant,
la Sra. Maria Salom suposam que es posarà a la feina
ràpidament dimecres que ve al moment que surti publicada
aquesta norma en el BOIB i procedirà, diguéssim, a redactar el
recurs d’inconstitucionalitat.

El Tribunal Constitucional dirà, evidentment donarà la raó
a la majoria d’aquest parlament o no, en tot cas diguéssim el
futur passa per l’extinció, almanco a les Illes Balears, no dels
toros, però sí de les corrides. És una qüestió de temps, però
evidentment, com diu el Sr. Pericay, els cors dels toros està
morint de finor a les Illes Balears no impedeix que haguem
d’intentar que hi morin les corrides, però no hi morin els toros
en aquestes illes, ni de finor ni de cap manera, que els toros
puguin viure als corrals i que tots puguem ser una mica més
feliços i més respectuosos amb el benestar de tothom, toros i
animals inclosos.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Abans d’entrar en el torn de rèpliques,
segons ha entès aquesta presidència, hi hauria una proposta de
transacció a l’esmena 7976 d’El Pi, que en principi
s’acceptaria, en tot cas deixaré que vostès ho manifestin.

El Pi també retiraria la 7977.
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I per altra banda, hi hauria una transacció que es proposa a
l’esmena del Partit Popular 8210, que, a la vegada, també
podria englobar l’esmena d’El Pi 7992, en relació amb la
modificació de la disposició addicional segona.

I hi ha una segona proposta de transacció, que també ha
vengut feta pel Grup MÉS per Mallorca, en relació amb el títol,
a les esmenes del Grup Mixt, Ciudadanos, 8141, i a la del Partit
Popular, 8193.

No sé si volen, que també ho han mencionat, que facem un
recés de dos minuts ara per aclarir-ho o podem continuar. Fem
un recés de dos minuts. Molt bé, de dos a cinc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la comissió i continuam amb els torns de
rèpliques. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, un segon,
per favor. Bé, dir que nosaltres als articles on no mantenim o
no hi tenim esmenes, bé perquè s’han acceptat o bé perquè no
n’hi hem fet, avui, en principi, ens abstendrem. I als articles on
mantenim les esmenes hi votaré en contra.

Pel que fa a l’esmena 7978, on nosaltres demanàvem que es
llevàs, s’especificàs el tema de la ramaderia, agrairia que s’ho
estudiassin perquè en el Reglament Europeu, com molt bé s’ha
dit, el que diu és: “Se tomarán previamente todas las
disposiciones necesarias con el fin de reducir al mínimo la
duración del viaje y atender a las necesidades de los animales
durante el mismo”. Nosaltres, amb aquesta lectura d’aquest
punt del Reglament, el que entenem és que no vagin a voltejar
amb els animals i que facin els descansos que pertoquin i que
vagin directament a la plaça de toros, i no que puguin fer altres
camins de deixar uns altres animals a un altre lloc i no venguin
directe a la plaça, perquè això podria fer pensar que hi ha uns
interessos particulars que en concret es demanàs a aquella
empresa. També, com he comentat prèviament amb un diputat,
podria ser que en quilòmetres fos més propera, després per mor
de les comunicacions fos més enfora. Per tant, demanaria que
revisassin aquesta part de la llei i que ens acceptassin aquesta
esmena en concret. 

De la resta, com he dit, mantenim les nostres esmenes, i del
debat del tema de la transacció que ha proposat la Sra. Capellà,
nosaltres ens mantenim en l’esmena que hem presentat i, en tot
cas, demanaríem votació separada d’un punt concret de la
transacció. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Quant a l’esmena 7976, en què també
hi ha una transacció, aquesta sí s’acceptaria?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, sí, presidenta, ja he dit abans que en ponència em
varen presentar aquesta transacció, vaig dir que la comentaríem
aquí en comissió i que acceptarem la transacció que es va fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu, respondré a les dues
peticions de transacció que se m’han fet. Respecte de l’article
quart de la llei del 1992, la modificació, estam d’acord amb tot
el que se’ns proposa, llevat del punt d) de l’apartat 1, si no
record malament, ara ho dic de memòria, l’1.d), que fa
referència al tir al colomí. Per tant, acceptarem d’alguna
manera la transacció proposada, demanarem votació separada
d’aquest punt en concret.

Respecte del títol, en canvi, no estam d’acord amb la
proposta de transacció, més enllà que hi hagi la possibilitat de
fer-la al marge del meu desacord pel que acab de saber, cosa
que  desconeixia, però en tot cas nosaltres seguirem votant en
contra per una raó senzilla, perquè no estam d’acord que
aquesta llei reguli corregudes de bous, per tant, si no hi estam
d’acord tampoc no estam d’acord que pugui dur això en el títol,
per molt que després s’afegeixi la part de benestar animal. Això
és tot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jerez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument,
simplement per reiterar el posicionament del meu grup en
relació amb tot el que he fet referència a la meva primera
intervenció, votarem de principi a fi a les nostres esmenes de
supressió de la llei que es pretén aprovar perquè no la
reconeixem com a tal.

Dit això, n’hi ha prou a fer menció al que per a nosaltres és
important, que és la disposició addicional segona. En aquest
sentit, en primer lloc, vull agrair que els grups parlamentaris
que donen suport al Govern hagin acceptat la nostra proposta
de reconèixer bàsicament el correubou de Fornalutx, que
incloguin també les nostres propostes en aquest sentit, però
encara així, encara amb aquest esforç, la proposta de regulació
de l’article 4 de la Llei 1/92, mitjançant aquesta disposició
addicional segona, no ens satisfà per complet, i per què no ho
fa? No ho fa perquè, precisament l’article 1.d) no és un article
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que nosaltres tampoc no reconeguem, nosaltres no estam a
favor que es prohibeixi aquesta pràctica de la celebració de
competicions de tir al colomí, guàtlera. Per tant, nosaltres
farem exactament el mateix que altres grups parlamentaris han
demanat en aquesta sessió, demanar quan arribi el moment la
votació separada d’aquest precís apartat, a fi de votar la resta
en un altre determinat sentit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres consideram
que quant al títol no només és una variació de la llei que veiem
sinó que hi ha tota una sèrie de punts que volen regular les
corregudes de toros i, per tant, proposaríem un títol en aquest
sentit, “de regulació de corregudes de toros i de protecció dels
animals a les Illes Balears”. 

Quant al tema del transport i la ramaderia més propera,
entenem que si la llei... el Reglament Europeu diu que s’han de
prendre totes les disposicions necessàries per reduir el mínim
de temps el viatge de l’animal, nosaltres acomplim això, no
podem ser evidentment exactes en el sentit que sigui el temps
mínim de viatge, però és un requisit que creiem que pot
facilitar-ho prou. 

Estam contents que hi hagi una transacció en el tema del
correbou, imagín que els grups, com el Grup Popular, volen
votar per separat l’apartat d), sobre el tir al colomí, i nosaltres
voldríem fer aquesta variació que hem proposat en la
negociació del punt 2... perdó, del punt 3 de l’article 4 de la llei
vigent per dir: “no es permet l’entrada als espectacles al que fa
referència l’apartat a) als menors de 16 anys”, i no a tot
l’apartat anterior, de manera que quedi més clar.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Capellà, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, presidenta, no faré intervencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, jo tampoc no faré ús d’aquesta
intervenció, sense que serveixi de precedent. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. A continuació idò passam a les
votacions. Votació de les esmenes. Votació de les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS RGE núm. 7981, 7982, 7993, 7987 i 7989.

Vots a favor?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Li demanaria, per favor, si
podríem votar la 7981 per separat, la primera.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap tipus d’inconvenient. Passam, idò, a la votació
de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS RGE núm. 7981.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 7982,
7993, 7987 i 7989.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, votarem inicialment
de forma separada la 7976 amb la transacció proposada pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i acceptada pel grup
esmenant.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 7979,
7980 i 8207.

Vots a favor?

Vots en contra?

No n’hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 7978 i
7986, atès que la 7977 ha estat retirada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó! Abstencions? Perdó, Sr. Pericay.

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 7992/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 8141 i 8132/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, RGE núm. 8125, 8126, 8127, 8128, 8129,
8130, 8131, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137 i 8138/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8142/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Podria repetir l’esmena per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

8142. Repetim la votació.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8142/17.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans
RGE núm. 8140/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8193/17, amb la transacció proposada, ja que es fa a la
denominació de la proposició de llei.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Disculpi, pensava que la transacció l’havia feta amb
Ciutadans. Del títol... no és el títol, és la denominació del títol?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò el que farem serà votar l’esmena, passam a la
votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE núm.
8193/17, sense transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

I a continuació passarem a votar la transacció proposada a
aquesta esmena.

Vots a favor de la transacció?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 8176, 8177, 8178, 8179,
8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189,
8210 i 8191/17.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, disculpi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la transacció seguidament, ara votam les esmenes
que he llegit.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I aram, en relació a la transacció proposada a l’esmena
8210, votam la transacció que he entès per diversos portaveus
que es demanaria votació separada del punt 1.d), és correcte?
Doncs, votam la transacció sense el punt 1.d). I igualment amb
aquesta transacció votarem també la incorporació de la
disposició addicional tercera bis a la disposició addicional
segona. És a dir, ara votam la transacció més aquesta
incorporació de la disposició addicional tercera bis a la
disposició addicional segona bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ara que votam l’1.d) o la resta?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, la resta.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ara votam la resta sense la incorporació...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sense l’1.d).

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sense l’1.d).

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam. Invertim l’ordre que estava previst, però en
qualsevol cas continuam amb l’ordre que havia proposat, votam
la transacció més la incorporació de la disposició addicional
tercera bis a la disposició addicional segona, sense el punt 1.d).

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Tothom a favor, 13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votam de forma separada aquest punt 1.d).

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de la denominació de la proposició
de llei, dels articles, disposicions i del preàmbul als quals s’hi
mantenen esmenes.

Votació de l’article 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 en contra i una altra esplèndida abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, voldria demanar votació separada dels
articles 1 i 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs així passam a la votació dels articles 1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguidament passam a la votació dels articles 3, 4, 7, 8, 9,
10 i 14 i del preàmbul.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació de la proposició de llei i dels
articles 5 i 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 11 i 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional segona, amb les
transaccions incorporades i la incorporació així mateix de la
disposició addicional tercera bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles i les disposicions a les quals no s’hi
mantenen esmenes.

Votació de l’article 2 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les disposicions addicionals tercera i tercera ter
i de la disposició final.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 14 bis i de la disposició derogatòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabades idò les votacions, en conseqüència queda
dictaminada la Proposició de llei RGE núm. 6445/17, de
regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears.

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president 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 de defensar
en el ple.

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

Moltes gràcies.
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