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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió de
la comissió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions... Cap ni una idò.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Sara Ramón.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, més substitucions?

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2490/17, d'indústria de les Illes Balears.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d’indústria
de les Illes Balears.

Necessit un voluntari que em vulgui fer de secretari, em diu
el lletrat que sense secretari no la podem fer. Gràcies, Sr. Jerez.

En primer lloc, passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca RGE núm. 4723 i 4724/17 i
per posicionar-se respecte de les esmenes presentades pels
altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sra. Campomar,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca no...,
vull dir, per ser breu perquè crec que ja hem debatut molt a la
ponència sobre la qüestió de la llei, dir que estam satisfets de
l’aprovació... recollir algunes de les nostres esmenes com el
tema de la transversalitat de la llei amb les competències en
innovació, tecnologia i recerca, incrementar la transparència
publicant a la web aquests programes aprovats i les avaluacions
que es puguin aprovar amb posterioritat. Després, també que la
llei faci una especial incidència en empreses de producte local
o oficis tradicionals de les Illes Balears sempre que siguin de
producció industrial i també que dins aquests plans d’indústria
també s’incloguin mesures encaminades al foment i
desenvolupar els temes d’igualtat de gènere, de responsabilitat
social i de l’ús de la llengua pròpia. Per tant, per una banda dir
que estam satisfets que s’hagin aprovat una sèrie d’esmenes en
aquest sentit.

Des de MÉS per Mallorca queden pendents dues esmenes,
la 4723 i la 4724 referides totes dues, estan relacionades amb
una exposició pública dels plans d’indústria. Sí que es vera que
les esmenes, una... hi ha una esmena de Més per Menorca en
què es proposa un consell d’indústria i, per tant, nosaltres
estarem pendents que si al final aquí s’aprova aquesta esmena
de MÉS per Menorca (...), si de cas a la rèplica ja em
permetré... si retiram aquestes dues esmenes o no.

I pel que fa a la resta d’esmenes de la resta de grups, vull
dir que en principi ens mantenim en el vot que vàrem mantenir

ja a les ponències i per tant, votaríem en contra de la resta
d’esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4815, 4816, 4817, 4818,
4819, 4823 i 4826/17, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris té la
paraula l’Hble. Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats,
primer vull agrair l’espera que ha tingut la resta de diputats als
membres d’aquesta comissió que veníem en avió i per temes de
retards hem arribat tard.

A partir d’aquí vull dir que nosaltres havíem presentat un
total de 14 esmenes a aquest projecte de llei, de la Llei
d’indústria, crec que una llei totalment necessària, que
probablement s’hauria d’haver fet fa molts d’anys. A les
Balears tenim una economia prou diversificada i crec que en
aquests moments és molt important mantenir aquella indústria
que queda a cadascuna de les Illes.

A partir d’aquí, de les 14 esmenes que deia que havíem
presentat, ja en vàrem retirar una, que era la 4822 i n’hi ha
hagut sis més que ja sigui perquè han estat aprovades
directament o envers una transacció, idò han estat aprovades i
estan incorporades a l’informe de ponència que avui ve a
aquesta comissió.

A partir d’aquí les 7 esmenes, com bé ha mencionat el
president de la comissió, que queden vives idò... crec que són
7 esmenes, entre cometes, lògicament idò importants, les
mantindrem també de cara a plenari, però també vull reflectir
i agrair l’esforç que hi ha hagut per part de la resta de grups
parlamentaris i també de la pròpia conselleria perquè també
hem mantingut contactes en aquest sentit per intentar arribar a
acords en les esmenes presentades. 

En aquestes és cert que no hem arribat a acords, també és
cert que són esmenes que intentaven millorar el text en sí, la
qual cosa tampoc no impedirà, ja veuríem després què fem,
avui farem una abstenció a aquests articles i mantenim esmenes
i supòs que serà com quedarà.

A partir d’aquí les esmenes que queden vives són la 4815,
que fa referència a l’article 2, al punt 4.c) de l’article 2,
nosaltres demanam una supressió d’aquest punt apartat c)
concret, d’aquest punt 4 de l’article 2 perquè pensàvem que...
o ja havíem manifestat a la ponència que era un tema que era
competència, diguem..., estatal.

Referent a l’esmena 4818, que fa referència..., era una
esmena de modificació a l’article 30, que està relacionada amb
les esmenes 4816 i 4817, totes tres van relacionades,
demanàvem, per una banda, modificar l’article 30, i per altra
banda, la supressió de l’article 31 i 32, tot a causa que
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consideram que la pròxima llei que s’està fent en aquest
moment en l’àmbit estatal probablement canviarà tot el sistema
de registre industrial i a partir d’aquí, idò bé, feien un tema
concret que pogués servir amb posterioritat, si bé és cert el que
vàrem parlar també a la ponència que des de la conselleria
se’ns ha dit que pot ser que això sigui així, supòs que perquè en
tenen coneixement, però entenen que volen mantenir el text
original que hi ha en aquest moment al projecte de llei, la qual
cosa també és per respectar, però pensam que es pot..., tal
vegada després queda modificat. 

Nosaltres aquí incloíem poder disposar també d’un cartell
identificatiu que disposaria d’un codi QR, la qual cosa
semblava també força interessant, supòs que d’una manera o de
l’altra en un futur també s’hi arribarà.

Pel que fa a l’esmena 4819, que feia referència a l’article
36, també era un tema de demanar..., era una esmena, vull dir,
de supressió perquè crèiem que entrava també en col·lisió
directa amb la Llei 16/2002, de prevenció i control integrat de
contaminació.

A partir d’aquí també..., torn reiterar que ho hem parlat amb
la conselleria, hi ha punts de vista diferents, i mantindríem
l’esmena.

Pel que fa referència a l’esmena de modificació a l’article
55.4, consideram que així com està redactat el projecte de llei
es pot produir en un moment determinat, en una confusió
repetir determinades inspeccions administratives i a més que no
està clar quan es pot generar aquesta situació determinada que
es pugui fins i tot tancar o no un local, des de la conselleria i els
altres grups parlamentaris conscients que no s’ha valorat igual,
però la mantindrien.

I després, per acabar, la darrera esmena que ens queda viva
és l’esmena 4826, que fa referència als deures d’informació,
que en el cas que no..., el que nosaltres demanàvem... era la...
la supressió de l’apartat de l’article 63, també amb punts de
vista distints, però consideram que hem de mantenir aquestes
7 esmenes, també quedam a disposició de la resta de grups
parlamentaris en qualsevol cas per d’aquí al plenari si hi ha res
sempre estaríem disposats a intentar, idò lògicament,
consensuar, crec que així és com s’ha fet durant les dues o tres
ponències que hi ha hagut.

A partir d’aquí la resta d’esmenes... en total queden unes 36
esmenes dels altres grups parlamentaris, no diré ara esmena per
esmena el sentit de vot per falta de temps, en qualsevol cas,
bàsicament mantindrem el vot que vàrem dir a ponència, si bé
algun quedarà modificat perquè en ponència els diputats que
eren a la ponència eren conscients que tal vegada hi havia algun
punt concret que dèiem... bé, que estaven a l’espera de tal
vegada d’una esmena de qualsevol grup parlamentari, que la
conselleria digués alguna cosa o no d’una possible transacció,
idò segons com quedi, idò, podem fer una votació o una altra.

Torn a reiterar que bàsicament es mantindrà aquest sentit de
vot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera, RGE núm. 4843, 4845 i 4846/17; l’esmena
conjunta amb el Grup Parlamentari MÉS per Menorca RGE
núm. 4853/17, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris, tendria la paraula
la Sra. Tur, que em diuen que el Sr. Pericay intervendrà en el
seu lloc.

Una pregunta Sr. Pericay, per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, que són les RGE núm. 
4885, 4886, 4888, 4889 i 4896, seria el següent punt que també
tendria temps per cinc minuts. Fa les dues intervencions
conjuntes o cada una per separat?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, cada una... quan intervengui en nom de Ciutadans, Grup
Parlamentari Mixt, també exposaré les de Gent per Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Tot junt d’aquí a dos punts?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Si va bé, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, cap problema ni un. Idò per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca RGE núm. 4854,
4856, 4858, 4859, 4863, 4865, 4877, 4878 i 4880/17 i
l’esmena conjunta amb el Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 4853/17 i posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup va
presentar 33 esmenes, en solitari o conjuntament amb altres
grups, de les quals en el transcurs de la ponència n’hem retirat
5, se n’han acceptades o transaccionades 18 i en queden 10 de
rebutjades, doncs que lògicament són a les que m’he de referir
ara.

Abans de començar volia esmentar que a l’informe de
ponència crec que hi ha un error, o no ha quedat recollit de la
forma..., és a dir, una esmena nostra que surt correctament a
l’informe de ponència que es va transaccionar, em refereixo a
la 4860, però es va transaccionar conjuntament amb una altra,
i fa referència a l’article 20, lletra d), i ara han quedat en aquest
article 20, lletra d), dos punts, el d) i el d) bis, que s’assemblen
molt, perquè aquesta transaccionar va ser fusionar aquests dos
punts. Aleshores deixo constància ara perquè sinó ens podem
trobar que aquest punt queda com duplicat.
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Un cop dit això, en tot cas després si cal fer més aclariments
ja els faré, em referiré a les 10 esmenes vives del meu grup que
queden. I començaré amb les bones notícies, referides a les
esmenes que retiraré, que, concretament, seran dues: d’una
banda, la 4880, que feia referència a quins sectors regulava
aquesta llei, hi havia tot el tema de la producció cultural, vaig
deixar pendent si la retirava o no i després de veure com queda
a l’informe de ponència, em sembla bé retirar-la.

I l’altra esmena que retiraria és, d’acord amb la diputada de
Gent per Formentera, perquè l’hem subscrita tots dos, és la
4853, de supressió del consell de seguretat, perquè nosaltres
suprimim el consell de seguretat perquè la idea és que el
Consell de Política Industrial assumís les competències. Com
que finalment es va considerar convenient que es mantinguessin
els dos, aquesta esmena la retiraríem.

Per tant, queden retirades les esmenes 4880 i 4853.

Després hi havia dues esmenes que eren transaccions
pendents, que em vam parlar molt durant la ponència i que
d’alguna manera tots els grups veien bé, però quedava pendent
arribar al màxim de consens. Una és la 4863, referent a la
definició de clúster, i l’altra és la 4854, referent al consell de la
indústria. Aleshores respecte..., començaré per aquesta primera
que és més fàcil, la 4863, la de definició de clúster, a partir de
les propostes que ens havia fet el Grup Socialista i el Grup de
MÉS per Mallorca, hem arribat al següent redactat de
transacció per a l’esmena 4863, que seria definir clúster, amb
la lletra f) de l’article, clúster com a concentració geogràfica
d’empreses, institucions i centres de formació tecnològica o de
recerca, públics o privats, d’un entorn productiu determinat que
estan interconnectats i col·laboren estratègicament per obtenir
avantatges competitius. Per tant, entenc que aquesta transacció
seria acceptada pels grups proposants i és la que sotmetríem a
votació.

I en segon lloc la 4854, que fa referència al consell
d’indústria i que és una esmena perquè d’ella depenien que se’n
retiressin algunes d’El Pi i de MÉS per Mallorca, que feien
referència..., em sembla, potser d’algun grup més, que feien
referència als tràmits d’informació pública de tots els
reglaments que es dictessin en matèria d’indústria. I he repartit
a tots els portaveus, menys al Sr. Tadeo perquè en aquell
moment estava parlant i ara li ho donaré i em sembla Sr.
Pericay que li he donat a vostè, no? L’esmena aquesta del
consell de indústria, sí, val. Em sembla que ho he repartit a tots
els grups, ara li ho donaré Sr. Tadeo, perquè vostè estava
parlant en aquell moment. Però bé, bàsicament respecte la
contraproposta que tenim sobre la taula que ens havia fet el
Grup Socialista, hem canviat el nom per acord de la ponència
i li hem posat Consell d’Indústria, és a dir, mantenim el nom
que hi havia a la proposta. Després a l’apartat 5, en tot l’apartat
de la composició, també hem arribat a un acord en els termes
que els he donat per escrit. I finalment tot el que tema que
vostès saben que a mi em preocupava de la participació
telemàtica, ha quedat reduït, o ha quedat emmarcat a un punt
nou, el punt número 6, en què s’especifica que el reglament de
funcionament garantirà la participació telemàtica de tots els
membres. Per tant, amb aquest redactat entenc també que hi ha
un acord respecte d’aquesta esmena.

Em queden tres esmenes doncs, la 4856, la 4859 i la 4858.
En principi defensaré les tres... no, perdó, perdó. Abans
d’entrar en aquestes, n’hi ha dues en les que no s’havia
proposat cap transacció, que no van ser aprovades per pocs
vots en la ponència i que hi van votar en contra els partits que
estan en el Govern i que jo he intentat..., volia proposar avui
aquí una transacció pels següent motiu, perquè vam introduir en
el preàmbul unes esmenes relacionades amb aquestes, fent
referència a tot el que diríem la remoció d’obstacles per
garantir una competència en les empreses de les illes. És a dir,
la correcció de les distorsions a la competitivitat, provocades
pel fet insular. 

Jo entenc que el Govern, els partits que donen suport al
Govern, o que estan en el Govern, no els agradava que es
pogués entendre que la llei atribuïa al Govern aquesta
correcció, perquè és evident que el Govern no disposa de
mitjans per fer-ho. Però, per altra banda, a mi em sembla que
és necessari que a la Llei d’indústria es faci referència, com a
prioritat de la política industrial, fer qualque cosa per lluitar
contra aquestes distorsions de la competitivitat provocades pel
fet insular. I per tant, he fet unes esmenes que van en aquesta
línia, és a dir, de mantenir-ho en el redactat de la llei, tant en els
principis generals d’actuació de la comunitat autònoma, article
4, com a l’article 9, que són actuacions que s’han de dur en
matèria d’indústria, a partir del verb “promoure”. És a dir, jo el
que plantejo que emmarquem aquesta necessitat, que és
corregir les distorsions de la competitivitat amb el verb
“promoure”, de manera que no atribuïm al Govern directament
la responsabilitat de pal·liar aquests efectes, però sí de fer
qualque cosa, de lluitar permanentment negociant amb el
Govern de l’Estat, o en els termes en què sigui per corregir
aquestes distorsions.

I aleshores a l’esmena 4877, que està a l’article 4, que és la
que parla dels principis generals d’actuació de la comunitat
autònoma en matèria d’indústria, la idea és afegir aquesta lletra,
que com dic, en el preàmbul ja ho hem afegit, per tant, això
seria el congruent. I el que proposaria seria que dintre d’aquests
principis generals d’actuació, afegim una lletra d), que seria
“promoure la correcció de les distorsions a la competitivitat de
la indústria de les Illes Balears, provades pel fet insular.” Em
sembla que cap grup no pot estar en contra que anunciem
aquest principi general d’actuació de la comunitat autònoma en
matèria industrial. Jo sincerament si fem una Llei d’indústria i
no parlem enlloc a la part normativa, dels problemes provocats
pel fet insular, crec que la indústria quedarà prou sorpresa,
sincerament. 

I l’altra esmena va en la mateixa línia, seria la 4878, però
que en aquest cas es refereix a l’article 9.2, que és el que va
sobre actuacions en matèria d’indústria. Aquí, a l’esmena
original parlava de “disminuir i compensar els efectes negatius
de la insularitat”; és a dir, estàvem atribuint al Govern que
disminuís i compensés i, en aquest cas, agafaria també el verb
“promoure” i el nou redactat seria: “promoure la disminució i
compensació dels efectes negatius de la insularitat respecte de
la competitivitat de les empreses industrials”. Per tant, ja no
atribuiríem directament a la comunitat autònoma aquesta
disminució sinó simplement li estaríem encomanant que
treballés per a aquesta disminució. Em sembla que és necessari
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que a la Llei d’indústria aquesta problemàtica aparegui d’una
manera o d’una altra.

Jo encara no sé, estic... perquè, bé, ahir parlant-lo amb el
Govern encara no sé si estan acceptades aquestes transaccions,
però per tant quan... bé, en els altres grups, en els torns
d’intervenció m’ho deixin clar, si no supòs que no tendre més
remei que sotmetre a votació el redactat original.

Finalment quedarien tres esmenes que són les que, doncs,
no hem rebut cap proposta de transacció i, en principi, les
mantendríem. La primera, la 4856, que fa referència a objectius
que ha de tenir el Pla d’indústria, el que fa referència a enfortir
la cadena de generació de valor, que pensam que és un tema
important, no sé per què es va rebutjar aquesta esmena, em
sembla molt necessària i, per tant, la mantindrem. 

Després, tot i que diguem té una importància relativa perquè
fa referència al contingut del Pla d’indústria i vull dir el
contingut serà el que sigui i (...) aquesta lletra o no, però en
canvi hi ha dues altres que són més significatives, com
recordaran, la 4859, que és la que defensava la incorporació
d’un nou capítol amb tres articles referents a formació i recerca.
També creiem que nosaltres no podem concebre que feim una
llei d’indústria on no es faci referència expressa a la formació,
a la recerca i a la relació entre elles. En el debat en ponència en
alguns casos es va dir que això podria anar a totes les lleis, però
jo crec que no hi estic d’acord, és a dir, crec que realment en
una llei d’indústria aquest tema és fonamental perquè un dels
temes que més preocupa i que més limita el creixement de la
indústria precisament és el de la formació. Per tant... -sí, acab
tot d’una. Una frase més, Sr. President, gràcies.

La 4858 és simplement un afegitó a l’exposició de motius
congruent amb la 4859, que és la que acab d’explicar. Això és
tot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ens pot aclarir dos temes? Primer, es
refereix que l’article 20 apartat d) està duplicat? Ho hem entès
bé. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A veure, no està duplicat de forma literal, però si es fixen
el d) és “promoure instruments financers per donar suport a les
empreses que tenguin com a objectiu la seva internalització,
incloent l’accés a fires i mercats internacionals de referència en
cada sector”. Aquest afegitó era, va ser la transacció en la meva
esmena i en canvi a l’informe ja hem afegit el d) punt bis que
és el text de la meva esmena. Per tant, crec que aquest punt d)
punt bis hauria, si ho he entès bé, hauria de desaparèixer.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. I una altra cosa, diu que retira l’esmena 4880 i
4853, aquestes dues queden retirades, ho hem entès bé?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Correcte. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

I després diu que transacciona la 4863, la 4854, la 4877 i la
4878. Ho hem entès bé?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, però amb un matís, Sr. President, que les dues primeres
és una transacció a la qual ja hem arribat amb els grups que ens
les han proposades, en canvi les altres dues hem d’esperar el
torn d’intervenció del Grup Socialista per saber si estan
acceptades o no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Castells, entesos. Per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, on estarien
incorporades també les del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu
minuts ara.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Bon dia a tothom, senyors i senyores
diputats. Començaré per les de Gent per Formentera, per un
error, perquè la diputada Sílvia Tur no ha pogut ser aquí
present i demanaria que es donassin per defensades de tal
manera que puguin també després traslladar-se a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Si no hi ha inconvenient ho resoldríem d’aquesta manera,
eh? Respecte de les esmenes de Ciutadans, nosaltres en
mantenim cinc de vives.

La primera té a veure amb l’article 5 on s’exposen els
objectius de la llei, nosaltres vàrem afegir, vàrem suggerir
d’afegir un apartat, un apartat k), i fins i tot el vàrem arribar a
transaccionar en el seu moment, però el vàrem transaccionar
també amb una persona que ja no forma part, diguem, en aquest
moment de l’estructura del Govern, per tant, aquell acord no sé
si més aviat, diguem, ha quedat en una situació prou precària.
Nosaltres el que proposàvem era, tal com diu l’esmena, afegir
“el foment de l’eficiència i de l’estalvi energètic”, la transacció
havia consistit a dir que en lloc del foment fos la difusió, i amb
això ens havíem quedat, però l’esmena desgraciadament
segueix viva i nosaltres seguim considerant que és efectivament
un objectiu que hauria de figurar en aquesta llei. Per tant, així
ho record avui dia.

La següent esmena, seguint l’ordre d’articles, la 4885, en
realitat el que fa és, per a nosaltres, desfer una ambigüitat que
té l’article 43.2, quan indica que -un momentet que aniré a
cercar el text- sí: “que l’òrgan competent en matèria d’indústria
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ha de posar a disposició de les persones interessades models de
declaració responsable i de comunicació prèvia que poden
presentar-se per mitjans telemàtics”. Nosaltres, tenint en
compte que la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques el que diu és que hi ha, diguem,
casos en què es poden presentar per mitjans telemàtics, com és
el cas de les persones físiques, però en uns altres casos, com el
de les persones jurídiques, en què no es poden, sinó que s’han
de presentar, eh!, això és... vàrem presentar en el seu moment
aquesta esmena perquè ens semblava que el text d’aquesta
manera s’ajustava més a la llei. Per tant, això és el que... aquest
era el sentit de l’esmena.

L’esmena 4886, de l’article 53.3, el que fa és, al nostre
entendre, millorar la redacció introduint el com, introduint la
manera com es farà trasllat de l’informe del qual parla aquest
punt de l’article. El text a més, ho he de dir, té una ambigüitat,
una ambigüitat que jo demanaria que es resolgués de qualque
manera, fins i tot si no s’admet la nostra esmena, que és un
“aquestes” que no se sap molt bé, davant de la quantitat de
femenins que hi ha a la part anterior de la frase, exactament a
què es refereix, però en tot cas, nosaltres si són competències,
si són infraccions, si són administracions públiques, etc. 

Per altra part, nosaltres remetem també aquest article a
l’article 56, que parla de les actes, i incorporam la necessitat
que aquest informe vagi acompanyat de l’acta, perquè ens dóna
còpia de l’acta, perquè ens sembla que d’aquesta manera també
tot el procediment queda molt més aclarit.

L’esmena 4888, que correspon a l’article 58.3, nosaltres
aquí hem agafat com a referent la llei de Catalunya, la Llei
d’indústria de Catalunya, que ens sembla més clara en tant que
fixa els límits de, diguem, que en cas de ser aquestes multes
coercitives, en cas de posar-se, els límits d’alguna manera
queden fixats. De la manera que està redactat aquí no queda
fixat de cap de les maneres ni tampoc no queda remès en el
reglament. Ja sé que això del reglament, abans ho comentàvem
amb el portaveu del Partit Socialista, no s’indica normalment
el text perquè el text pugui ser operatiu abans que el reglament
existeixi, però ens sembla a nosaltres que aquesta remissió,
encara que sigui amb una indicació dient quan el reglament
sigui efectiu, etc., és, diguem, un afegit, en aquest cas una
esmena, que contribueix a la millora del text.

Finalment, la 4889, que correspon a l’article 59.1, apartat
a), també pretén amb la nostra proposta és que aquí de nou, si
no record malament, també és un... reglamentàriament que
s’afegeix, tornam estar en el cas anterior, però és que
efectivament que aquest termini quedi fixat i no quedi a l’arbitri
de l’inspector, per dir-ho així, que hagi d’intervenir i que, per
tant, hi hagi una remissió reglamentària, i això és tot.

Respecte a la resta d’esmenes, exceptuant aquesta proposta
d’ara, que ha fet MÉS per Menorca relativa al Consell de la
Indústria, per cert, hi ha un apartat, el 3, el punt 3, en què se
segueix dient encara “Consell de Política Industrial”, que s’ha
d’acabar d’arreglar. Respecte a aquesta, hi votarem a favor en
contra del que havíem fet en ponència i en la resta en general
mantindrem el vot que ja havíem definit en aquell moment en
totes les esmenes. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, RGE núm. 4909, 4910, 4917,
4938, 4939 i 4940/17 i posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup parlamentari va presentar al voltant d’una
vintena d’esmenes a aquest projecte de llei. Com ha dit el Sr.
Tadeo hi ha hagut una tasca important d’acceptació, de
consens, de transacció de les esmenes i per tant, al final ens en
queden sis en aquest moment del debat en comissió.

Bé, començam per les que, diguem, pot haver-hi un acord,
diré que tenim dues esmenes per al procediment de l’elaboració
del Pla director d’indústria i dels programes de foment de la
indústria. En aquestes dues eines de planificació vàrem
plantejar que hi hagués un tràmit d’informació pública. Se’ns
planteja..., ja es va parlar un poc en ponència i crec que es
planteja també en comissió, substituir aquest tràmit
d’informació pública per un informe de nova creació del nou
òrgan que es crea i que és el Consell d’Indústria que sembla
que han arribat a un acord, com ha dit el Sr. Castells, en relació
amb aquest consell d’indústria que va quedar penjant a
ponència i que va provocar que les nostres esmenes també
quedassin penjant. 

Per tant, si hi ha un consens en el tema del consell
d’indústria, que nosaltres hi estam d’acord perquè s’ha introduït
el representant de la FELIB, que era una de les nostres
reclamacions, bé, el que faríem és transaccionar aquestes dues
esmenes en el sentit que el que hi hagués al tràmit d’elaboració
d’aquests instruments de planificació fos l’informe del consell
d’indústria on ja hi ha representats sectors importants de la
indústria.

I després tenim una esmena en relació amb els clústers,
aquesta esmena... em sembla molt bé la transacció que han fet
amb MÉS per Menorca en relació amb la definició dels
clústers, hi estic totalment d’acord, ara, no veiem com
substitueix la nostra, perquè nosaltres tenim una esmena a
l’article 5. L’article 5 és el que defineix els objectius de la llei,
per tant, entenem que un dels objectius d’una llei d’indústria ha
de ser generar clústers i no en tenim prou que a un altre article
hi hagi una definició de clúster, perquè l’interessant és que a
part que hi hagi una bona definició de clúster hi hagi una crida,
una obligació legal perquè hi hagi un foment d’aquesta
concentració d’empreses que suposa el clúster. 

Per tant, nosaltres en principi no entenem que se
substitueixi la nostra esmena amb aquesta transacció de MÉS
per Menorca.

Després tenim una esmena d’eliminació d’un article,
l’article 27 que per a nosaltres és un oxímoron perquè l’article
27 diu que hi ha unes coses voluntàries que el reglament pot fer
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exigibles, la qual cosa ens sembla un poc un absurd i una
incoherència, i per això proposam l’eliminació d’aquest article
27.

I finalment tenim una esmena, que per a nosaltres és
l’esmena més important de les que ens queden vives, que és
l’esmena relativa als projectes industrials estratègics. La llei
recull que hi ha uns projectes industrials estratègics, però no
diu res pus a part de declarar l’existència d’aquests projectes.

Nosaltres el que intentam a través de la nostra esmena és
donar un contingut a aquests projectes industrials estratègics.
Quin contingut? Bé, un contingut transitori perquè entenem que
això, en tot cas ja els acabarà de definir i de regular el futur
desenvolupament reglamentari, però mentre no hi hagi aquest
reglament almanco volem que tenguin una operativitat aquests
projectes industrials estratègics i si realment ens creiem la
diversificació el que hem de fer és establir un mecanisme
perquè allò que el Consell de Govern considera molt important,
un projecte industrial estratègic, es pugui dur a terme d’una
manera ràpida, àgil, eficaç i per això la nostra esmena intenta
poder fer ràpid aquest projecte que consideram tan estratègic,
amb uns informes vinculants de les administracions
urbanístiques, però que el problema d’adaptació del
planejament no acabi generant la congelació d’aquell projecte
que, en teoria, hem considerat estratègic i fonamental per a les
Illes Balears i per a la diversificació de la seva economia.

Per tant, aquesta esmena, que ja dic que és la que ens queda,
que consideram més important, pensam que donaria contingut
i donaria validesa a una figura que si no ens queda
absolutament coixa a la llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 4954, 4959, 4960, 4961, 4963, 4964, 4969,
4971, 4974 i 4975/17 i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris té la
paraula l’Hble. Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Bé, abans de començar sí que
voldríem proposar..., hem passat una redacció a dues possibles
disposicions addicionals que requeririen la unanimitat dels
grups perquè poguessin ser debatudes, si no aquí, ho tornarem
demanar al ple i entenc que hi ha grups que no se les han mirat,
jo ho vaig comentar al final de la ponència, però bé, entendria
que almanco aquí se posicionassin quant a si s’ha de votar o no
o, en tot cas, si ho deixam per al ple i ho tornarem proposar
allà. Tenen a veure amb la Llei de residus, nosaltres entenem
que és en aquesta llei d’indústria on han d’entrar... entenem que
fan referència a la Llei de mesures urgents en qüestió
d’indústria...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Jarabo, Sr. Melià, vol fer algun comentari?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, que no hi ha unanimitat, que està demanant una cosa i
ja...

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, estic fent la proposta... entenc que no hi hagi
unanimitat, ho tornaré proposar allà, però ho dic perquè estaria
justificat en tot cas perquè sí que fa referència a una
modificació i a una derogació de dos articles de la Llei de
mesures urgents en matèria d’indústria i per tant, crec que seria
la indústria on seria adient que poguessin ser modificades o
derogades. 

Entenc que hi pugui haver discrepàncies, d’acord, ja està,
simplement... els grups tenen aquesta redacció, no sé si l’he de
passar també a la Mesa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, si no hi ha unanimitat, com ja s’ha expressat, idò
no es pot debatre.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Perfecte, gràcies. Idò passam ja a les esmenes presentades,
volem anunciar la retirada de dues esmenes, la 4963 i la 4964,
una feia referència a la vigilància de mercat, entenem que això
complicaria la tasca de govern i potser l’hem de tornar
presentar en una altra moment. 

Després, quant als nostres posicionaments d’aquesta llei,
hem insistit molt a defensar la situació de les petites empreses,
defensam també les dificultats de la insularitat en aquest sentit
i hem fet incorporacions que entenem que van en aquesta línia
de protegir el sector industrial, però principalment les petites
empreses que són les principals promotores de creació de llocs
d’ocupació i també de riquesa i, per tant, han de ser també
protagonistes, que pensam que no ho eren en la redacció
original.

A partir d’aquí, també hem insistit en la importància també
que aquesta llei comenci a avançar determinats conceptes que
seran importants en la indústria ja no del futur, sinó de la del
present, parlam de la indústria 4.0 i entenem que aquest
concepte s’havia d’incorporar a l’exposició de motius, aquí
hem acceptat una proposta de transacció que procedia del
Govern, a la qual nosaltres també hem incorporat un nou
redactat. No sé si tots els grups la tenen, parlam de l’esmena
4974, on el text transaccionat diria, a més “la digitalització de
la indústria és una tendència que unida a la globalització ha
accelerat la necessitat d’adaptació de la indústria tradicional al
nou entorn competitiu. D’aquí que l’anomenada indústria 4.0
s’erigeix en el fons d’oportunitats per a la inversió i la creació
d’ocupació altament qualificada.”

I nosaltres afegiríem “principalment a les PIME”, perquè
entenem que són també les que s’han d’incorporar de manera,
o tenen major necessitat d’incorporar-se en aquesta indústria
4.0. I per tal, efectivament que de cara a allò que hem insistit
molt, la necessitat de diversificació del model productiu, el
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valor afegit que ha d’aportar aquesta indústria 4.0 per a
nosaltres és essencial i s’hauria d’incorporar en aquesta llei.

Era també important per a nosaltres que, donat aquest
horitzó de diversificació de model productiu i la Conselleria
d’Indústria diguéssim que es pogués erigir en coordinadora de
les polítiques industrials de les diferents conselleries. Sabem
que hi ha indústries vinculades al medi ambient, sabem que hi
ha indústries vinculades a cultura, però entenem que si realment
es vol avançar en la diversificació del model productiu, és
important que hi hagi una conselleria, i entenem que ha de ser
una conselleria la que pugui coordinar aquestes diferències
quant al protagonisme, la priorització de determinats sectors.
També i aquí apel·lam a l’esmena 4973. 

L’esmena 4969, aquí havíem de parlar amb MÉS per
Menorca sobre quina manera enteníem els conceptes de
sostenibilitat en aquesta llei. Nosaltres mantindrem l’esmena,
podríem entendre que encara s’ha de perfilar més el redactat i
potser necessitem més temps. Però bé, nosaltres proposaríem
(...) l’anunci, si es pogués acceptar. L’esmena 4969. Aquí hi
havia alguna diferència, però en realitat jo crec que en el
concepte de fons hi estàvem d’acord, amb esmenes presentades
per MÉS per Menorca. Parlam de la creació d’una consciència
de promoció de la sostenibilitat energètica i ambiental i el
foment de l’eficiència dels recursos, com a principi estratègic
de gestió empresarial en el context de l’economia circular. Aquí
és vera que hi havia dubtes, perquè eren massa conceptes en
poques frases i potser s’hauria de parlar un poc més. Nosaltres
la defensarem.

I també defensarem l’esmena 4959, que fa referència també
a aquesta idea que parlàvem d’indústria 4.0, és a dir, aquesta
llei ha d’avançar la indústria que vindrà. I aquí també voldríem
incorporar el concepte de compra pública innovadora, que ja és
un consell que ve des de la Unió Europea i també des de
l’actual Ministeri d’Hisenda, en el que sí insta de qualque
manera les administracions a avançar en la compra de
productes, de patents i sobretot principis que puguin millorar
la competitivitat de les empreses, avançant productes que
encara no existeixen, però sí que l’administració pot invertir en
què es comenci a treballar en la seva creació. Pensam que és
interessant, és un concepte que no estava incorporat i pensam
que les administracions sí que s’han de posar a l’alçada
d’aquestes necessitats d’actualització, modernització, etc., que
requereixen no només les empreses, sinó també les necessitats
dels consumidors.

Mantenim totes aquelles esmenes també que no han rebut
proposta de transacció. I quant a la proposta també del nou
article 12 per part de MÉS per Menorca i Gent per Formentera,
parlam de l’esmena 4854, també hem de dir que consideram
que aquesta nova redacció ens agrada i entenem que també hi
podríem votar a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Per concretar, hem entès que retirava
les esmenes 4963 i 4964? Hem entès bé? Correcte.

I que després transaccionava les 4974, 4969 i 4959, hem
entès bé? Gràcies, Sr. Jarabo.

A continuació passam al torn d’intervencions a favor o en
contra. Per part del Grup Parlamentari Socialista intervé el
diputat Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar primer també
per incloure una esmena que no està registrada, ja ho vaig
comentar en ponència i que vam dir que la votaríem aquí i és
que per part de la Direcció General d’Indústria de l’Estat a
Madrid, proposa que hi ha problemes, la Secretaria d’Estat
d’Energia fa una sèrie d’al·legacions respecte a la llei i proposa
la necessitat de modificar un article, que és l’article 43, per
adaptar-lo i evitar possibilitats que hi hagi algun recurs
d’inconstitucionalitat i demés. Per tant, jo demanaria als
diputats si consideren adient introduir aquesta modificació, per
poder adaptar la llei i evitar després tenir entrebancs respecte
de l’Estat espanyol i la seva adaptació a la normativa. Si ho
consideren adient, es podria votar.

Respecte de les esmenes de la resta de grups, dir que jo crec
que de totes la que estava més pendent era la del consell
d’indústria, la del consell d’indústria de MÉS per Menorca i
Gent per Formentera. Hem arribat a la transacció i per tant,
crec que es pot acceptar aquesta esmena. I per tant, a partir
d’aquí ja tenim tots clar que podríem fer i posar el consell
d’indústria, que és l’article 12, que és l’esmena 4854
transaccionada.

Després dir que de la resta d’esmenes del Grup MÉS per
Mallorca, si s’accepta el consell d’indústria, per tant,
l’exposició pública, els temes de l’exposició pública del pla
hauríem de repensar-ho, perquè ja estan dintre del consell
d’indústria tots els elements de participació, a través de la
composició del consell d’indústria. Per tant, consideram que les
esmenes que ha proposat el Grup El Pi, de substituir el període
d’exposició pública per un informe del consell, quedaria cobert
la part de... Per tant, acceptaria la transacció de les esmenes del
Grup El Pi, RGE núm. 4940 i 4909, per poder limitar el tema
de l’exposició pública. Per tant, les esmenes del Grup MÉS per
Mallorca 4723 i 4724, en principi no les acceptaríem perquè
redunden en el mateix aspecte.

Respecte de les esmenes del Grup Ciutadans, dir que són
esmenes com a molt de caràcter, de puntualització, de posar
terminis, algunes són de temes que no han d’anar a la llei,
considerant que no han d’anar a la llei, sinó al reglament. I per
tant, consideram que aquestes continuarem rebutjant-les per
poder estudiar si hi algun tipus de canvi, però en principi no
s’acceptarien, ja la 4888, la 4887 i la 4885 i la 4889. La 4889
és simplement afegir la paraula “reglamentàriament”, per tant,
tornem a dir que si el termini reglamentari està establert, per
tant, no cal posar-ho a la llei.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, dir que són
esmenes..., també reconec que són esmenes de caràcter molt
tècnic, de caràcter el qual s’ha de discutir per part dels tècnics
de la conselleria i esperarem si els tècnics canvien d’opinió, o
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hi ha algun tipus de canvi al respecte per poder-les acceptar. En
principi les (...).

Respecte les esmenes de MÉS Menorca, ja li hem dit que la
4859, que és la que inclou el tema de la formació. Pensam que
el tema de la formació no és un tema que ha d’anar inclòs a la
Llei d’indústria, sinó que és un tema que ha d’anar inclòs en la
Llei d’educació, el tema de la formació específica per caràcter
sectorial i per tant, no les podem acceptar.

Igual que no es podrien acceptar la 4877 i la 4878, que
consideram que són temes del REB.

El que sí que acceptaríem seria la proposta de transacció de
la definició de clúster, que és la 4863, la nova definició de
clúster. 

No sé si me’n deixo alguna més. La 4856 potser... La 4856
tampoc no es podria acceptar perquè consideram que això és
una acció que s’ha de posar dintre del pla, dintre de la Llei
d’indústria.

Per acabar, les esmenes de Podem, dir que l’esmena
referida a la Llei de mines, la disposició addicional, la retirada.
Les que ha presentat noves, nosaltres no tenim cap
inconvenient, el que passa és que si no hi ha cap possibilitat, la
deixaríem pendent si vol tornar-ho plantejar en el pla.

I respecte de la resta, consideram que queden..., únicament
serà la 4954 la que es podria acceptar, que és la de servir
d’interlocutor, aquesta sí que es podria acceptar.

I ja per acabar les esmenes d’El Pi, ja li he proposat les
transaccions de la 4877 i la 4878...

(Remor de veus)

Com?

La 4917 és una esmena que no es pot acceptar.

I després respecte de la 4938, que és la dels clústers,
pensam que el tema de la “clusterització” és un tema que ha
d’anar inclòs dintre del pla, (...), acció de la llei, és a dir, la
finalitat de la llei no és crear clúster, ho posa aquí, ho posa aquí
com a finalitat crear clúster, la finalitat de la llei no seria crear
clústers.

Després la 4909 i la 4940, ja li hem fet la transacció. 

I la 4939 es podria acceptar amb una transacció que és
llevar l’última part que fa referència a la indústria (...). Acabar
l’esmena amb el nou desafiament que suposa la indústria 4.0.
de la 4939...

EL SR. PRESIDENT:

Demana llevar el darrer paràgraf, acabar un paràgraf abans.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...que és la referida a la indústria turística...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, sí...

(Remor de veus)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I jo crec que fins ara és tot. Ah bé, les esmenes de Gent per
Formentera, la 4846 no l’acceptaríem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de rèplica. El Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per un temps de cinc minuts,
Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, jo com he dit en el meu començament, retiraré ara les
esmenes 4723 i 4724, com he dit, perquè al final hi ha un
enteniment per crear aquest consell d’indústria. 

Sí que m’agradaria que m’expliquessin com queden
exactament redactes la 4940 i la 4909 d’El Pi, que no m’ha
quedat clar que feia referència a aquest informe, que no m’ha
quedat clara la redacció, crec que va relacionada amb el tema
que nosaltres havíem posat la nostra esmena.

Pel que fa a..., diguem mantenim el sentit de vot en general
que ja havíem tengut a les ponències. Sí que és vera que
nosaltres ens reservam pel tema..., per exemple la de Podemos
4959, que fa referència a la compra pública innovadora, creiem
que la redacció actual i el lloc on està no és l’adequat, crec que
es pot cercar una transacció a un altre lloc, per tant, en aquest
moment votarem que no, però sí que és vera que consideram
que seria interessant. 

Respecte la nova esmena aquesta sobre..., que ha fet
referència a una nova esmena el Sr. Casanova, dir que nosaltres
no tenim inconvenient per incloure-la, o sigui que no ens hi
oposam. 

I respecte..., ens abstendrem a les esmenes de Menorca
4877 i 4878.

I després mantendrem el sentit del vot de la resta,... bé,
després hi ha les exposicions de motius tant la que fa referència
a Podemos i la que fa referència a El Pi, totes dues entenc que
fan referència sobre el TIC, la veritat és que tampoc no m’ha
quedat clara la redacció al final com queda a l’exposició de
motius. Sí que agrairia que també es fes..., es digués
exactament com ha quedat el text per poder després manifestar
el sentit del nostre vot.

I per la resta, mantenim el nostre vot que teníem
inicialment.

Gràcies.

 



426 ECONOMIA / Núm. 29 / 20 de juny de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Tadeo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, reiterat tot
el dit a la primera intervenció i a partir d’aquí, amb les
exposicions que hi ha hagut i intervencions que hi ha hagut, dir
que canviarem el vot, i seran vots afirmatius les dues esmenes
transaccionades que es transaccionen a El Pi, 4940 i 4909, com
també la de MÉS per Menorca, 4854. I així i tot ens reservam
un poc de cara a plenari la resta d’esmenes, o quan vegem
l’informe de la comissió com queda, perquè bé, tampoc no és
fàcil el ball que hi ha en aquests moments. Però bé, bàsicament
mantindrem el vot.

Referent a les esmenes que introduïa el Partit Socialista per
mor de l’escrit del ministeri, bé, per a nosaltres pot ser acceptat.
I a les que presentava Podem dir que bé, com que ja no hi ha
unanimitat, crec que no entram ni tan sols a discutir-ho.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. I pel Grup Parlamentari Mixt, per tots
dos, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, res més a afegir del que he dit abans, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir que m’he
oblidat de dir que retirava una altra esmena, la 4865, que no ho
he dit a la meva primera intervenció i ara repassant els
papers..., per tant, una altra esmena retirada, 4865.

Només faré un comentari respecte de l’esmena d'El Pi...,
respecte al tema dels clústers, bé, vostè sap que jo també m’he
interessat pel tema, però realment estic d’acord en el que ha dit
el Sr. Casanova, realment no crec que la finalitat de la llei sigui
crear-los, sinó que una mica en la línia del discurs que va fer la
Sra. Campomar també, crec que els clústers s’han
d’autogestionar bàsicament, llavors en el pla director sí que
s’han de... em sembla que al final vàrem incorporar-ho, no?,
que s’han de definir i s’han de descriure i... i s’ha d’aprovar el
seu desenvolupament, però són... és a dir, normalment aquest
tipus de política, si es vol fer molt de dirigisme per part de
l’administració, normalment no funciona, no? 

Per tant, a mi... tot i que comparteixo la seva preocupació
en el tema del clúster, crec que la ubicació dintre dels objectius

de la llei, a mi tampoc no em sembla molt adequada i és perquè
entengui per què no li donarem suport.

I respecte de les dues esmenes que potser dels temes que ha
plantejat són els que estan més pendents, no?, agrair
evidentment a tots els grups i totes aportacions per haver
aconseguit arribar a aquest consens en el tema del consell de la
indústria. 

Després, hi havia aquestes altres dues esmenes sobre la
correcció de les distorsions a la competència que el Sr.
Casanova diu que això és REB, és clar, a veure, és que la
realitat..., és igual que dir que... on hi ha la frontera entre la
formació i la indústria, el REB afecta moltes facetes de la
nostra activitat i del nostre fer com a comunitat autònoma, però
em sembla que... és clar, si nosaltres preguntéssim a la indústria
quin és el principal obstacle contra el que lluita i ens diu que és
aquest, està clar que fem una llei d’indústria i no hi fem cap
referència com si estiguéssim cecs a aquesta realitat, em sembla
que pot donar un poc la sensació als nostres administrats, per
dir-ho així, que no tenim cap empatia cap als problemes més
greus que tenen.

Aleshores, entenc la problemàtica del Govern, entenc el
discurs, el que no podem fer és carregar-nos un mort que no ens
pertoca i que no podem gestionar, això ho entenc, per això crec
que he proposat uns redactats que permeten les dues coses, és
a dir, d’una banda no carrega el mort, si em permeten aquesta
expressió tan col·loquial, damunt el Govern, i d’altra banda,
introduir a la llei aquest element. Sincerament..., crec que és
molt sorprenent que en una llei d’indústria no fem referència al
que jo crec que és l’obstacle més important per a la
competitivitat de les nostres empreses, no?

Per tant, bé... em sap greu que en aquest sentit el Partit
Socialista no hi doni suport, però vaja, agraesc a MÉS per
Mallorca, que hi havia votat en contra en ponència, la seva
abstenció i no ho sé, invoco tots els grups, perquè em sembla
que és una cosa la mar de raonable introduir-ho a la llei.

I això és tot, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. A veure si som capaç d’organitzar
les transaccions. Entenc, en relació amb la dels clústers, es va
incorporar una esmena de MÉS per Menorca, que és la 4861,
a l’article 15, que és el del pla director, que ja feia referència
als clústers. Per tant, nosaltres retiraríem la 4863, que parla dels
clústers, perquè ja hi ha com a objectiu del pla d’indústria, del
pla director d’indústria la generació de clústers.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, la 4873 no l’heu presentada vosaltres... perquè no
està escrit aquí...

 



ECONOMIA / Núm. 29 / 20 de juny de 2017 427

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, la quatre mil... espera... one moment...

EL SR. PRESIDENT:

Ha de ser la 4900, forçat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

La 4938.

EL SR. PRESIDENT:

Així, sí que ens entenem. Aquesta queda retirada.

EL SR. MELIÀ I QUES:

 La 4938, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Això, primera part. Segona part, després se’ns planteja la
transacció de la 4939, que és la que ens ha ensenyat el Sr.
Casanova que s’aturàs... la redacció quedàs aturada, acabàs al
4.0, no?, després del 4.0 acabàs la redacció, aquesta transacció
l’acceptam.

Tercera cosa, se’ns ofereix una transacció de la 4909 i de la
4940, que quedaria, entenc, de la següent manera: “Una vegada
aprovat l’avantprojecte per la direcció general competent, es
demanarà informe preceptiu al Consell d’Indústria”, aquesta
seria la redacció de les dues. Si és així també ens va bé. Per
tant, també les transaccionaríem.

I les dues que ens queden les mantendríem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula, Sr. Jarabo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement vull afegir que hi
havia també una esmena que hem retirat que anava vinculada
a una altra, amb la qual cosa també anunciam, simplement, la
retirada de l’esmena 4971, d’acord?

I això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Passam al torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, si
ens ho aclareix breument ens anirà molt bé això.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, el que volia veure és si al final la transacció s’accepta
o no, la transacció aquesta.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Ah, sí, sí s’accepta.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La transacció..., acceptes la transacció?...

(Remor de veus)

La 74...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

 A veure, és que te l’has quedat tu i jo no...

EL SR. JARABO I VICENTE:

Ah, sí, no, perquè és clar com que l’havia llegit...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però com que no la tenc, per això vull saber-ho...

EL SR. JARABO I VICENTE:

D’acord, te la pas...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, això és el que volia... això és el que vull saber,
d’acord... esper que me la doni... 4974... la 4974, que s’entén
la transacció... la 4974 que és la referida a la indústria 4.0,
també a l’exposició de motius, i així entren les dues, d’acord...

EL SR. JARABO I VICENTE:

Simplement (...) transacció, però afegíem una coma al final
i dèiem “principalment a les PIME”, punt, ja està, és que ara no
la trob.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, ja està. I després, jo ja no... gaire més... ratificar tot
el que havia dit abans, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò a continuació passarem a la votació de les
esmenes. A veure, Sr. Casanova, que...
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LA SRA. CANO I JUAN:

Disculpi, Sr. President, simplement perquè consti en acta,
Sílvia Cano, que he arribat una mica més tard, substitueixo Bel
Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano.

Vos sembla bé que facem un recés de cinc minuts per tornar
compondre... després de tantes transaccions in voce? Au idò!

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, llegirem així com quedaria l’article 43, que
el votaríem abans de començar a votar cap esmena. I quedaria
redactat de la següent manera, “La posada en funcionament
d’instal·lacions industrials requerirà la prèvia comunicació o
declaració responsable amb els requisits que així estableixin els
reglaments de seguretat industrial, amb l’excepció d’aquells
casos que sigui exigible l’autorització administrativa com a
mitjà d’intervenció, quan així s’hagi establert per l’Estat en la
regulació de les condicions bàsiques de l’exercici de l’activitat
industrial o resulti obligat per l’acompliment d’obligacions
derivades de la normativa comunitària o de tractats i convenis
internacionals”.

Correcte, Sr. Casanova?

Votam l’article 43.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 abstencions i la resta a favor. 

2 abstencions, el Sr. Pericay i el Sr. Jarabo. D’acord.

Ara, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 4723...

(Se sent una veu de fons que diu “retirades”)

Votació de l’esmena RGE núm. 4815/17, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

1 abstenció, 5 vots en contra...

(Se sent una veu de fons que diu “Cinc a favor” i remor de
veus)

Repetirem el punt b). Votació de l’esmena RGE núm.
4815/17, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 abstenció, 6 en contra...

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 4816, 4817 i 4818/17, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Som a les del Grup Parlamentari Popular. Esmenes 4816,
4817 i 4818...

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 1 vot en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

1 abstenció i 7 en contra.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó. 4 vots a favor; 7 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Votació de l’esmena RGE núm. 4819/17, del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 8 vots en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4823/17, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, és que com no seguiu l’ordre de l’informe de
ponència tenim... hem d’anar cercant. Per tant, necessitam que
vagin més a poc a poc. Quina esmena heu dit?

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4823/17, del Grup
Parlamentari Popular. L’heu trobada?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Exactament. 

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4826, del Grup
Parlamentari Popular. Llavors votarem l’articulat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Votació de l’esmena quatre mil...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Un moment, un moment.

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4843/17, del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Només et puc dir l’esmena perquè no tenc... només et puc
dir el registre d’entrada. Article 15, esmena 4843/17.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 5 vots en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4845, del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Article 24.3.

Vots a favor?

No pot ser mai que no hi hagi cap. 

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots en contra i una abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4846, del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Article 50.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Zero, bé, cap vot a favor; 5 vots en contra, i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena quatre mil...

(Se sent una veu de fons que diu: “Retirada”)

Bé, l’esmena 4880/17 ha estat retirada. 

Votació de l’esmena RGE núm. 4877, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. 

(Remor de veus)

Article 4.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 4 vots en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4863/17, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, amb la transacció que ha fet
el Sr. Castells.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A veure...

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor. Repetim. 

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra, no n’hi ha cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 5 abstencions.

(Se sent una veu de fons que diu: “a mi me’n surten 8, 8 a
favor")

7 vots a favor i 5 abstencions, com que són 4 més 1 més 5,
són 12 en total.

(Se sent una veu de fons que diu: “8 i 4 em surt a mi”)

7 i 5, MÉS per Menorca s’ha abstingut també.

(Remor de veus)

(Se sent una veu de fons que diu: “Tornam votar”)

O Ciudadanos era que s’ha abstingut? S’ha abstingut, idò,
Ciudadanos. Perdó, sabia que hi havia una abstenció per aquí
darrera. 

EL SR. PRESIDENT:

Cinc a set. Va bé.

L’esmena RGE núm. 4865, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, ha estat retirada.

Votació de les esmenes RGE núm. 4856 i 4858, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

(Remor de veus)

article 9.2 i article... 4858/17, correcte?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 5 vots en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4878/17 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Sí, votació de l’esmena RGE núm. 4878 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, article 9.2.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 4 vots en contra; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4859/17 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Abstencions?

(Remor de veus)

4859/17 del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Gent per
Formentera, que van tots junts.

(Remor de veus)

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

2 vots a favor; 9 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 4853/17 del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca i Gent per Formentera ha estat retirada.
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 Votació de l’esmena transaccionada RGE núm. 4854/17
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Gent per
Formentera.

(Remor de veus)

Article 11 bis.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes RGE núm. 4896 i 4885/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

4896 i 4885/17... articles 4 i 5.

Vots a favor?

(Remor de veus)

I 4885...

(Remor de veus)

Sí... votació separada de les dues esmenes, d’acord.

Votació de l’esmena RGE núm. 4896/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena núm. 4885/17 també del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

(Remor de veus)

Com que a la votació de l’esmena RGE núm. 4896 hi ha
hagut empat, segons l’article 95 del Reglament hem de votar
dues vegades més i si hi ha empat tres vegades aniria a Ple. 

Per tant, segona votació de l’esmena 4896/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Seguim igual.

Tercera votació de l’esmena núm. 4896/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions ja no n’hi ha. 

Per tant, aquesta esmena es resoldrà en el Ple quan es debati
la llei.

Ara passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4885/17 del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

4885/17.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4885/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, article 58.1.

Vots a favor?

Sr. Melià.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Mixt, Ciutadans... 4885/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor; 7 vots en contra.

Votació de l’esmena RGE núm. 4886/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, article 5.a)

(Se sent el Sr. Melià i Ques de fons de forma inintel·ligible)

5.k)

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “k?”)

k de kilo.
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(Se sent de fons el Sr. Melià de forma inintel·ligible)

5. k)

Cinco k?

(Remor de veus)

Quatre mil...

(Remor de veus)

No, perdó, repetesc. Votació de l’esmena RGE núm.
4886/17, article...

(Remor de veus)

...43...

(Remor de veus)

...article 53.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 en contra. Hi torna haver empat.

EL SR. PRESIDENT:

Hi torna haver empat, aplicam una altra vegada l’article del
Reglament, que es repeteix tres vegades.

Segona votació de l’esmena RGE núm. 4886/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

6 a 6.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 vots en contra. Empat a segona votació.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera votació de l’esmena RGE núm. 4886/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant, aquesta esmena perquè s’ha votat tres vegades i
seguim amb l’empat queda viva per al pròxim Ple.

Votació de l’esmena 4888/17 del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Votació de la 4888/17 de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...article 58, és la seva esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 vots en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4889/17 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Volia la paraula, Sr. Pericay? Ah.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 4938/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, ha estat
retirada.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4910 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots  favor; 6 vots en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4909/17 del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, article 22.
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(Remor de veus)

Vots a favor?

Transaccionada, exactament.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vot a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4917/17 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, si pot indicar immediatament l’article... 

EL SR. PRESIDENT:

No.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, no hi és, perdó idò! Un momentet idò, quatre mil nou-
cents...

EL SR. PRESIDENT:

Això és el Sr. Casanova que m’ho bufa l’article. Esmena
RGE núm. 4917/17 d’El Pi.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Està situada?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Volen que repetim la votació? D’acord.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 6 vots en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4939/17 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu: “transaccionada”)

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4940/17 Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Transaccionada.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4969/17 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

(Remor de veus)

Esmena RGE núm. 4969/17, article 5.f) de Podem Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 9 vots en contra i 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 4971/17 del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears ha estat retirada.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4954/17 del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Repetim la votació, no aixecau el cap vosaltres, estau
despistats.

Venga, repetim la votació.

Esmena RGE núm. 4969/17 del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Les esmenes RGE núm. 4963 i 4964/17 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears han estat retirades.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4974/17 del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

(Remor de veus)

4974/17 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes RGE núm. 4959 i
4960/17 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò passam a la votació de l’esmena RGE núm.
4959/17 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem a la votació de l’esmena RGE núm. 4960/17
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

1 vot a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 4961/17 també
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 4975/17 del Grup
Parlamentari també Podem Illes Balears.

4975/17, article...

(Remor de veus)

Exposició de motius. És la darrera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vot a favor, 4 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei.

En primer lloc votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tu què has votat? Ah.

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 7. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tots a favor, unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles 30, 31 i 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 33.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 34.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 40.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 41.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 43, amb la introducció que hem votat al
principi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 47.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 48.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 53.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles 55 i 63.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 59.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional primera bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2490/17, d’indústria de les Illes Balears.

Si no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

Ah! Perdó, perdó. Tornam un punt enrere.

Finalment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de: denominació del títol del projecte de llei;
denominació del títol primer, articles 1 i 3; denominació del
títol segon; denominació del capítol primer, articles 6,8 i 9;
denominació del capítol segon, article 10; denominació del
capítol tercer, articles 12, 13, 14, 17, 18, 19 , 20, 21, 22 bis, 23;
denominació secció tercera, articles 24 i 24 bis; denominació
del capítol 4, articles 25, 25 bis, 26 i 29; denominació del títol
tercer; denominació del capítol primer; denominació del capítol
segon; denominació de la secció primera, articles 35, 36 i 37;
denominació secció segona, articles 38, 39 i 42; denominació
secció tercera, articles 44, 45, 46, 49 i 51; denominació del títol
quart; denominació del capítol primer; denominació de la
secció primera, articles 50, 51, 52, 54 i 56; denominació de la
secció segona, article 57; denominació del capítol tercer,
articles 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 i 71; disposició
addicional primera; disposició transitòria primera; disposició
transitòria segona; disposició transitòria tercera; disposició
final primera; disposició final segona, i exposició de motius. 

Vots a favor?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, demanaria votació separada de l’article 36.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò. Vots a favor de tot el que havia llegit menys
l’article 36?
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(Algunes rialles)

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 36.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

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