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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Els sembla bé si començam? Que ja són les 10 i 10
i acabarem prest.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de
17 de maig, d’estadística de les Illes Balears. 

En primer lloc, passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei.

En primer de lloc, perdonau, hi ha substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Sílvia Tur.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Elena Baquero.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Josep Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. En primer lloc passarem al debat de les esmenes
que es mantenen al projecte de llei...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón, presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Perdonada.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Xavier Pericay. Perfecte, ja hem pres nota.

Idò, com deia, 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
Menorca, RGE núm. 6726 i 6729/17, té la paraula el Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

 Moltes gràcies, Sr. President. I breument, perquè em
centraré bàsicament avui a fer una explicació i a esmentar les
dues esmenes vives que hi ha, de les quals en ponència ja es va
proposar doncs la possibilitat d’una transacció i jo crec que
quasi les explicaré, i ja també explicaré un poc la nostra posició
respecte de la transacció que es va exposar durant la ponència.

Primer una consideració general, les dues esmenes que
queden vives, quedaven vives per un aspecte bàsicament, que
era perquè el projecte de llei contemplava dins el Registre de
població de les Illes Balears, incloure una sèrie de dades i entre
elles hi posava el número del DNI. A partir d’un advertiment de
l’Estat, de possible legalitat o il·legalitat d’aquesta dada, doncs
es va obrir un debat. A partir d’aquí nosaltres també hem fet les
nostres consultes a tècnics de l’Oficina de Protecció de Dades
i, efectivament, creiem que el prudent és que no hi sigui aquesta
referència que feia el projecte de llei, però tampoc les
ampliacions que aportava la nostra esmena, l’esmena de MÉS
per Menorca. És a dir, per tant, proposaríem transaccionar i
eliminar la referència al número del DNI, o document que el
substitueixi, si escau, en el cas d’estrangers, a més, de la data
d’inscripció, la data de baixa i el municipi d’empadronament de
la inscripció anterior. És a dir, s’eliminarien totes aquelles
aportacions noves, dades noves que es pretenien incloure dins
el Registre de població.

Tot i que podríem entrar en un debat més polític de com es
funciona a través d’aquests advertiments i com s’ha d’actuar,
el que sí és cert, després de les consultes, és que possiblement
açò només acabaria amb una comissió bilateral amb l’Estat,
creiem que serà un esforç i un desgast innecessari. I per tant,
nosaltres creiem que, per prudència i per rigor amb aquesta llei,
i que aquesta llei es pugui aplicar amb la major seguretat
possible, doncs acceptaríem aquesta transacció. Per tant, la
repetiré, la transacció de l’esmena 6726 seria la de substituir el
text, o del text que nosaltres proposàvem, eliminar la part que
fa referència al DNI, el document que substitueixi en el cas
d’estrangers, a més de la data d’inscripció, la data de baixa i el
municipi d’empadronament a la inscripció anterior. La resta
quedaria exactament igual. Per tant, respecte del projecte de
llei, el que s’elimina també és el DNI. No sé si queda clar.

Quant a la següent esmena, que és la 6729, lògicament
nosaltres mantenim tot allò que ja s’ha incorporat en ponència,
que fa referència a la denominació dels òrgans i de
l’administració general del Govern, el que fa referència a la
desagregació de dades, etc., tot açò queda inclòs, però també,
per la mateixa explicació, eliminaríem la part d’aquestes
dades..., en aquest cas del fitxer del Registre de població de les
Illes Balears. Jo he dut una còpia d’aquestes esmenes, quasi
seria més còmode crec que per seguir-ho, poder-les passar i he
marcat en vermell, si ho troba bé el president, i l’únic que he fet
ha estat marcar en vermell el que eliminaríem. Insistesc, torna
ser el mateix. Ho llegiré també. 

De l’esmena 6729, de l’apartat a), eliminaríem el número
del DNI, o document que substitueixi en el seu cas en el cas
d’estrangers, a més de la data d’inscripció, de la data de baixa
i el municipi d’empadronament de la inscripció anterior. Açò
seria l’apartat a).

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705274
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706726
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706729
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De l’apartat b), simplement és una correcció tècnica,
nosaltres a tot el text hem eliminat “Administració de la
comunitat autònoma” per “Administració del Govern de les
Illes Balears”, per tant, aquí se’ns havia..., la veritat és que ens
havia fugit, per tant, l’apartat b) quedaria: “finalitat i usos
prevists, comunicació dels òrgans de l’Administració del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars”. Insistesc,
el que està en vermell, o rosa, perquè sembla més rosa, és el
que s’elimina, i si no hi ha res, lògicament no se substitueix.

De l’apartat e), també es va proposar durant ponència doncs
que hi havia una reiteració, que és que apareix dues vegades
“anual” i “des de dia 1 de gener”, doncs a una de les dues ho
eliminaríem, i la que hi ha en vermell és la que eliminaríem. 

I finalment a l’apartat f), tornam insistir en eliminar que el
que havíem incorporat a través d’esmena i a través de projecte
de llei. És a dir, el nombre del DNI, etc.

Per tant, en el fons el que intentam avui és donar coherència
al que ja es va aprovar en ponència i, açò sí, acceptar la
transacció que fa referència al DNI i a les dades que
incorporàvem a través de l’esmena. Insistesc, nosaltres creiem
que per prudència, per no obrir un procés que no durà enlloc a
la comunitat autònoma i per eficàcia d’aquesta llei, creiem que
el més raonable és açò.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. A continuació passam al torn
d’intervencions a favor o en contra. Per part del Grup
Parlamentari Popular intervé el diputat Sr. Tadeo. Sr. Tadeo té
la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Referent a aquestes dues esmenes que quedaven vives després
de la ponència, dir que inicialment, també pel tema que ja ha
explicat el portaveu de MÉS per Menorca, es volien votar en
contra i ara amb la transacció que jo supòs que també està
acordada, deu estar acordada amb els altres grups, així com
també vàrem dir un poc en ponència, si era el cas, en principi
ho acabarem de llegir ara, mentre els altres fan la intervenció,
però en principi hi votarem a favor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres acceptaríem
aquestes transaccions. Sí que consideram que la centralització
de les dades no és la millor opció per un estat que hauria de ser
descentralitzat, perquè l’ús d’aquestes dades, aquest monopoli

d’ús d’aquestes dades creim que hauria de ser diferent i que les
comunitats autònomes haurien de tenir més competències i més
capacitat. Però bé, entenem que pugui infringir competències
i, per tant, si els demés grups accepten aquesta transacció,
nosaltres votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca intervé la diputada Sra. Campomar, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres només dir que respecte
d’aquestes dues esmenes que queden vives, també ens semblen
bé les transaccions que s’han proposat i, per tant, hi votarem a
favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
la Sra. Diputada, la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Seré molt
breu, nosaltres en ponència ja vàrem votar aquestes dues
esmenes a favor i per tant, seguirem donant suport tant a una
com a l’altra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, intervé la Sra. Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros también votaremos a favor de
estas dos enmiendas, con la transacción realizada. Y me
gustaría comentar si pudiera en ponencia quedamos que aquí en
comisión, yo podría explicar un par de enmiendas a la ley que
no se registraron por un problema informático y pido votación
para ver si se pudiera explicar, son cuatro percepciones a la ley.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que sí, mentre no excedeixi dels deu minuts, té deu
minuts per dir el que vulgui.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies. Nosotros tenemos un comentario que afecta al
articulado en el apartado 3. En el apartado 3, lo que hace la ley
es una nueva redacción al apartado 2 del artículo 20; nosotros
consideramos que este apartado 2 del artículo 20 es importante
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que se mantenga, ya que en cuanto al artículo 20, en la Ley de
estadística habla de cómo se pueden obtener datos, y en la Ley
de estadística de 2002 habla, en su punto 2, que esta obtención
de datos de archivos o registros, se exceptuarán aquellos que
sean en materia de seguridad del Estado, o de defensa nacional.
Este punto 2 en este nuevo proyecto de ley se ha quitado y se
ha puesto un punto 2 que es el que dice la ley, que habla de
otros temas. 

Nosotros creemos que este punto 2, que redacta este
proyecto de ley, es interesante, es importante que esté y
queremos que esté como una adición, pero que no se elimine el
punto 2 actual, que habla de que en estos archivos o registros
a los que se puede acceder para la obtención de datos, se
exceptúen aquellos que hablan de seguridad del Estado, o de
defensa nacional. Y también lo comentamos porque todas las
leyes, por ejemplo la de 2013 de transparencia, cuando habla
de información pública, de cómo se puede acceder a datos por
parte de las administraciones, también hace referencia a que se
limita esa información cuando supongan un perjuicio para la
seguridad nacional, la defensa, es decir, en todas las leyes este
punto se mantiene.

Después, queremos añadir, después del apartado 7,
queremos añadir un nuevo apartado 7 bis, porque hay un
artículo 44 en la Ley de 2002 que habla sobre las infracciones
y nosotros queremos añadir en este artículo 44, en el punto 4,
un apartado c), en cuando a que es una infracción muy grave.
Nosotros hemos analizado varias leyes de otras comunidades
y hemos visto que efectivamente, como tiene nuestra ley, el no
suministrar la información obligatoria requerida, con datos
inexactos, es sancionado. Pero en otras leyes pone que no
solamente será con datos inexactos, sino que también
suministrar datos inexistentes o falsos, cuando pueda ser
imputada malicia o negligencia grave. Entonces nosotros
queremos añadir en el 44.4 un apartado c), donde diga que
“también será una infracción grave el no suministrar la
información obligatoria requerida, o suministrar datos
inexistentes, falsos o inexactos, tanto si son de comunicación
obligatoria, como voluntaria, cuando pueda ser imputada
malicia o negligencia grave.” Nosotros creemos que es
importante puesto que datos inexactos o falsos no se introducen
en infracciones muy graves, solamente datos incompletos. Por
lo tanto, sería otro comentario a la ley.

Después, el tercer comentario hace referencia al apartado 8.
El apartado 8, este proyecto de ley modifica el artículo 48 y nos
parece muy bien, hace una nueva redacción del apartado 1 del
artículo 48, donde se dice que corresponde al Instituto de
Estadística de las Islas Baleares la potestad sancionadora,
conforme a lo que disponen dos leyes, una ley es la de
procedimiento administrativo común y la otra ley es la del
régimen jurídico de administración de la comunidad autónoma.
Nosotros queremos que también se añada una tercera ley para
esta potestad sancionadora que tiene el director del Instituto de
Estadística, que es la Ley de 2013, de transparencia y acceso a
la información y buen gobierno, puesto que esta ley de acceso
a la información de 2013 también introduce una serie de
artículos que están todos en el capítulo 3, donde habla de la
protección de datos personales, donde se habla de las causas de
inadmisión a la solicitud de acceso, y todo esto pues creemos

que tendría que ser sancionable si no se cumple, y por eso
añadimos esta tercera ley al artículo 48.

Y ya por último tenemos tres enmiendas, o tres
percepciones para decir que es que de estos artículos del nuevo
título V que hace esta ley, que nos parecen todos muy bien,
muy correctos, pero sí que veíamos que a esos artículos se les
tenía que añadir de acuerdo con la Ley de protección de datos
personales, puesto que efectivamente ya en ponencia se estuvo
hablando de si, por ejemplo, el número de DNI, o ciertos datos
no tendrían que estar en la ley porque no cumplen con los
derechos de datos personales. También hay que decir que es
cierto que ahora con las enmiendas transaccionadas de MÉS,
que se adecuan a la Ley de protección de datos personales, y
bueno, ya nos va bien. Pero estas tres enmiendas anteriores en
cuanto al apartado 3, un 7 bis y el apartado 9, en cuanto a la
potestad sancionadora introducir la Ley de transparencia nos
parece importante.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el diputat Sr. Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu. En primer
lloc, respecte de les esmenes presentades per MÉS per
Menorca, després del canvi en aquests aspectes referits al DNI
i al empadronament, trobam que s’adeqüen a les necessitats que
s’han reclamat per part del Govern central, per part del
Ministeri de l’Interior i per part de l’altra direcció general i, per
tant, hi donarem suport amb la transacció que s’ha proposat,
pensam que els canvis que proposen a banda del DNI són
acceptables i per tant, no tindrem cap inconvenient.

Respecte les altres esmenes que s’han presentat ara per part
del Grup Ciudadanos, dir que bé, la de l’article 44.4, que és la
que proposa no subministrar informació que potser obligatòria
o voluntària, si és informació voluntària dir que mai no pot ser
falta no facilitar una informació que té caràcter voluntari, és a
dir, no podem dir que és una falta si la informació és de
caràcter voluntari, si no ho has de donar, no és falta no donar-
ho. Per tant, crec que no és adient.

I respecte de la resta d’esmenes que ha proposat, pensam
que són reiteratives dir que ha fet referència a la legislació
vigent, és a dir, totes les lleis són la legislació vigent. L’esmena
únicament podríem donar suport, en cas que la resta de grups,
per unanimitat, acceptessin que es votés, a la primera que ha
proposat relativa a l’article 20.2, que seria la d’acceptar una
esmena d’addició i incloure en l’apartat 2 i deixar l’apartat 2
actual com apartat 5.

I per la resta res més. Gràcies.

 



ECONOMIA / Núm. 30 / 6 de juliol de 2017 443

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. He entès que si hi ha unanimitat de
tots els grups, l’esmena de Ciutadans que fa referència a
l’article 20.2, apartat 2, es podria votar com a esmena?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure, si, si..., 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Però si hi ha d’haver unanimitat i ja només dieu aquesta,
n’hi ha prou a votar aquesta. D’acord.

Sí, Sra. Campomar?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Nosaltres ens oposam a votar aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Ens oposam a votar aquesta..., l’esmena de supressió
d’aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò no es vota, perquè si no hi ha unanimitat no es
pot votar.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, perquè consti en acta, nosaltres hauríem
acceptat que es poguessin votar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perquè quedi en acta, nosaltres haguéssim acceptat votar
totes les esmenes, malgrat ens haguessin pogut abstenir per
debatre-les en el ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sabeu que si no hi ha unanimitat no es pot votar.

Passaríem al punt de rèplica. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca tendria la paraula el Sr. Martí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, en tot cas, jo..., simplement fer..., que no és ara el
moment, hauríem de fer el debat polític, però el Sr. Saura ho ha
introduït i a mi sí que em fa ganes almanco posar o explicar que
amb aquesta llei hi ha hagut una consideració no explicada que
crec que ha dut que ens trobem en la situació que ens trobam,
que és que s’ha fet tota la tramitació, i els grups parlamentaris
han considerat que era una llei molt tècnica i una llei molt poc
política, amb la qual cosa hi ha hagut tan poca participació.
Nosaltres des del nostre grup pensam que l’estadística, o una
Llei d’estadística és molt política i que qui controla les dades,
controla el país i pot articular molts de mecanismes de
polítiques a favor d’aquest país. I per tant, a nosaltres ens
sorprèn que hi hagi hagut tan poc debat en aquest sentit.

També crec que el debat polític, que també deia el Sr.
Saura, és molt evident, és a dir, estam en un model
absolutament centralitzat de dades, que tot s’aboca a l’Institut
Nacional d’Estadística, hi hauria un model federal on els
ajuntaments i la comunitat autònoma doncs comparteixen
aquestes dades, o un model confederal que seria que els
ajuntaments aporten les dades a l’Institut de les Illes Balears i
aquest ho aboca a l’Institut Nacional. Però no, aquí tot va a
Madrid, tot va a l’Institut Nacional i després allà es distribueix.

Per tant, aquí hi ha un debat polític molt important i de fons
i jo crec que seria interessant en algun moment tenir-lo, perquè
hi ha una part tècnica, però jo crec que, i en vull deixar
constància, que crec que és un debat molt polític el que hi ha
darrera aquesta llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En l’apartat de contrarèpliques té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Tadeo, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

No en faré ús, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, només donar suport..., pensam igual que MÉS per
Menorca, en allò que ha dit del centralisme que suposen
aquestes dades estadístiques i per tant, sí que creiem que aquest
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debat en profunditat en qualque moment s’ha de fer. Però res
més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda,
per un temps de cinc minuts. Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en farem ús, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de cinc
minuts. Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Únicamente comentar que bueno,
que nos sabe mal que MÉS per Mallorca no haya permitido el
voto de estas enmiendas, yo creo que la Ley de estadística,...

(Remor de veus)

La Ley de estadística es muy importante, efectivamente,
solamente con datos podemos llevar un buen rumbo en cuanto
a nuestros objetivos y todo lo que atañe a la economía y a la
sociedad.

Y bueno, nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Idò a continuació passarem a la
votació de les esmenes.

(...), entre tots dos l’han bloquejada...

(Pausa)

D’acord.

Voleu que votem, idò, les esmenes de Ciutadans?

(Remor de veus)

Hi ha unanimitat per votar aquestes esmenes que varen ser
entregades fora de termini?

(Remor de veus)

D’acord. Hi ha unanimitat per votar la resta d’esmenes que
va presentar fora de termini Ciutadans, excepte la primera? Si
ningú no s’hi oposa hem de votar les altres esmenes.

(Remor de veus)

Votarem la primera esmena, la que fa referència a l’apartat
1 de l’article 48 de la llei, d’acord? La primera esmena que
hem de votar és la que fa referència a l’apartat 1 de l’article 48
de la llei. Ho dic bé Sra. Ballester?

Idò, vots a favor?

La que fa referència a l’apartat 1 de l’article 48 de la llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

Ho he dit bé? D’acord.

Ara votaríem la segona esmena que fa referència a l’article
54.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 4; vots en contra 6; 1 abstenció.

Passaríem a votar la següent esmena que és la que fa
referència a l’article 55.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 4; vots en contra 6; abstencions 1.

Ara passaríem a la votació de l’esmena que fa referència a
l’article 44.4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 4; vots en contra 6; abstencions 1.

I finalment passaríem a la votació de l’esmena que fa
referència a l’article 57.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 4; vots en contra 6; abstencions 1.

Idò, ara a continuació passarem a la votació de les esmenes
que quedaven vives. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes RGE núm. 6726 i 6729/17 del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, entenc que
transaccionades.

Vots a favor?

Unanimitat.

I finalment, passarem a la votació dels apartats del projecte
de llei. En primer lloc votació de l’apartat 2n, article 15.3.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació dels apartats segon bis i segon tercer, article 17.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació de l’apartat 3r, article 20.2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 abstenció i 10 a favor.

Votació dels apartats 3r bis i 3r ter, article 23.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació dels següents apartats: apartat 4t, article 25; apartat
5è, article 26; apartat 6è, article 34; apartat 7è, article 38 i
apartat 8è, article 48.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació de l’apartat 9è, articles 51 a 59.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació de l’apartat 12è, annex.

Vots a favor?

Unanimitat.

Finalment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de: denominació títol projecte de llei, denominació de
l’article únic, apartat 1r, article 11; apartat 10è amb nova
disposició transitòria; apartat 11è amb nova redacció;
disposició final primera; disposició final única; exposició de
motius.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 5274/17, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears.

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

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

Moltes gràcies.
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