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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Núria Riera.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xavier Pericay.

Elaboració del  di ctamen del Projecte de llei RGE
núm. 4/19, relatiu al Decret Llei 5/2018, de 21 de
desembre, sobre projectes industrials estratègics de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al debat de l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de llei núm. 4/19,
relatiu al Decret Llei 5 /2018, de 21 de desembre, sobre
projectes industrials estratègics de les Illes Balears.

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

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 1454/19, i per posicionar-se respecte de
les esmenes presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

Perdó, Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, totes les nostres
esmenes han estat o bé acceptades o bé transaccionades, per
tant estam satisfets del treball fet per part de la ponència, i
agraïm al Govern l’esforç que ha fet per acceptar aquestes
esmenes. Entre elles hi havia la 1452, sobre els criteris que
havien de tenir aquests projectes industrials estratègics, als
quals havíem afegit les cooperatives, projectes de participació
pública, expansió i millora del teixit industrial... Pensàvem que
era important que això estigués en aquest decret llei, per això
vàrem votar en el seu moment perquè es tramitàs com a
projecte de llei. Sí que trobam important també el tema del
planejament urbà, que el projecte coincidís, el projecte
executat, amb el projecte presentat, perquè no hi hagués canvi
de darrera hora injustificats. 

I ara el que quedaria, després de comentar les esmenes que
trobàvem més importants, quedaria aquesta esmena 1454,
sobre les subvencions. Nosaltres trobàvem que era important
que les empreses o  els projectes que rebessin aquesta
consideració d’estratègics fessin una inversió d’R+D+I, i que
la seva energia provengués en un 30% d’energies renovables.
Sí que entenem que això era difícil de calcular, que no

concretàvem en el tema d’R+D+I si havia de ser cada any o...
o això, i el que sí que enteníem és que la generació o la
millora de les condicions de treball eren importants. En tot
cas se’ns ha proposat una transacció, que m’imagín que el
portaveu del Partit Socialista comentarà, i nosaltres
acceptarem aquesta transacció. 

Sí que volia dir que trob important que Ciutadans ens
expliqui -ara mateix no hi és però ho haurà de fer en el Ple-
aquestes supressions d’alguns articles i aquestes esmenes que
ha presentat, perquè per exemple presenta esmenes que fan
menció al llocs de feina, però no diu que aquests llocs de
feina han de ser de qualitat, quan el decret llei sí que ho diu; o
fan menció al nombre de llocs de feina però al mateix temps
no mencionen la qualitat o, fins i tot, en els moments en què
el decret llei sí que parla d’aquesta qualitat en la feina, ells
volen suprimir aquesta expressió, i crec que Ciutadans hauran
de donar explicacions del perquè presenten aquestes esmenes.
També en qüestions de llicències o de garanties que són
ineludibles a l’hora de presentar projectes. Pareix que no
volen cap control, que l’administració tingui cap control en
aquests projectes industrials estratègics, i si donam facilitats
perquè aquests projectes tirin endavant crec que el mínim és
exigir un mínim de garanties.

Per tant, perquè consti en el Diari de Sessions,
demanarem a Ciutadans que ens expliqui el perquè, si és una
equivocació o si realment és que no volen cap control, cap
garantia, i per què en el tema dels llocs de feina no volen fer
menció a la seva qualitat, que crec que és una qüestió molt
important per a la nostra comunitat autònoma, una comunitat
autònoma en la qual encara hi ha massa precarietat laboral.

Per tant això és tot el que havíem de dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530 i 1531/19, té la paraula l’Hble. Sra. Seijas,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, todas las enmiendas del
grupo Ciudadanos serán defendidas en sus justas causas, lo
harán en el Pleno, ya que no ha podido ninguno de los
componentes de este grupo político estar aquí.

Pero sí me han encomendado que en la enmienda 1531/19
se acepte la transacción siguiente: donde se modifica el
artículo 2.a), donde dice “incumplimiento de las condiciones
establecidas para su desarrollo”, quedaría como
“incumplimiento injustificado de las condiciones establecidas
para su desarrollo”, suprimiendo la palabra “reiterado” que se
ponía en la enmienda que se presentaba por Ciudadanos.
Entonces se propone esto a la comisión, y espero que esta
transacción pueda ser aprobada.

Y nada más que aportar. Gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900004
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900004
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901454
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901525
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901526
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901527
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901528
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901529
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901530
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901531
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. A continuació passam al torn
d’intervencions a favor o en contra. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
estam en el debat d’aquest..., de la tramitació com a projecte
de llei d’aquest decret llei, al qual vam donar suport ja en el
plenari quan es va fer la seva validació. Crec que hi ha esmenes
que ajudaven a millorar-lo, no entraré en el debat en si del
mateix decret llei, crec que ja el vam fer, i a partir d’aquí, bé,
els grups parlamentaris -nosaltres no vam presentar esmenes-
van presentar esmenes; algunes crec que milloraven i altres
creiem que no, amb la qual cosa senzillament he de dir que en
principi mantindríem el vot que vam fer ja a la ponència quant
a les esmenes. Concretament n’hi havia tres de Ciudadanos en
què vam votar en contra, mantendrem el vot en contra.

I també he de dir que com que esperàvem, i així ho vaig dir
també en ponència, una explicació de determinades esmenes
que inicialment votàvem a favor, com que veiem que avui
tampoc no la tindrem passarem a fer una abstenció, i per això
el sentit del canvi de vot a quatre esmenes concretes de
Ciudadanos, que farem una abstenció i ja veurem en el plenari
les explicacions corresponents.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. És difícil tenir un debat sobre les
esmenes vives quan evidentment el grup que les ha de defensar
no hi ha pogut ser. En qualsevol cas nosaltres les esmenes
15025, 26, 27 i 28, de Ciutadans, 29 i 30 -són aquestes sis
esmenes-, les rebutjaríem. Vull dir..., tampoc ara crec que
no..., com que no s’han defensat tampoc no crec que calgui
explicar els motius; en tot cas en el Ple supòs que les podrem
debatre.

Respecte de les altres dues que queden vives, que són la
15031 de Ciutadans, també, a la ponència s’havia parlat
d’aqueixa possibilitat d’eliminar la paraula “reiterat” de
l’esmena i deixar “injustificat”, i nosaltres estam d’acord amb
aqueixa transacció i creim que és positiu que s’hagi acceptat.

I respecte de la 14054 de Podem, nosaltres no la vèiem bé
pel fet d’incloure unes condicions excessivament detallades.
Creim que evidentment s’han de rebre subvencions si es
compleixen aquells compromisos que s’han assumit amb la
declaració, i en qualsevol cas amb la transacció que se’ns ha
facilitat, nosaltres estaríem d’acord i hi donaríem suport.

Respecte del fons, el tema del decret llei, ja ens vàrem
pronunciar a la validació del decret llei; nosaltres donam

suport a aquest decret llei, creiem que és necessari, deriva ja
d’una previsió que es va introduir a la Llei d’indústria, aqueixa
declaració de projectes estratègics, derivat d’aquesta
disposició que ja es va incloure a la llei que s’havia de
reglamentar i que al final no es va reglamentar, i aquesta
reglamentació ens ve via decret llei, i nosaltres li donam
suport perquè entenem que combina aquest necessari impuls
a aquest tipus de projectes per diversificar l’economia i per
tenir llocs de treball de qualitat amb la protecció del territori,
creiem que és la combinació que té aquestes dues parts que
creiem que és necessari i, per tant, donam suport al decret llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi..., no hi és.
Per tant, passaríem al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
que té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Passant directament al
comentari de les esmenes. Respecte de l’esmena de Podem,
la veritat és que quan he sentit el Sr. Saura he pensat que
estaria a l’expectativa de la transacció, ja me l’ha passada per
escrit el Sr. Casanova...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., Casasnovas, -no, Casanova, una, Casanova. Sr. Casanova, ho
havia dit bé a la primera, però ho he volgut encara dir millor i...

Jo, la veritat, és que estic  to talment d’acord amb la
transacció, de fet la crítica que vaig fer en ponència a l’esmena
de Podem és que crec que s’està d’alguna manera desenfocant
la problemàtica, perquè sembla que aquestes empreses que
puguin fer inversions industrials les haguem de fiscalitzar i les
haguem d’exigir, quan de fet les esperam aquestes inversions
com manà caigut del cel. Aleshores, a mi em sembla bé
potenciar i incentivar que aquestes empreses es dediquin a fer
una acció positiva en matèria de recerca i desenvolupament
d’ocupació de qualitat, però crec que hem de tocar de peus a
terra i que, de fet, aquestes empreses amb les seves inversions
demanam que intervinguin en un terreny i en un àmbit en el
qual és molt complexa la instal·lació i la viabilitat d’aquests
projectes. 

Per tant, em sembla bé que evidentment potenciem,
incentivem el màxim que aquestes inversions i aquests
projectes vagin en la línia de que creiem que és necessari per
a les nostres illes, però hem de tenir clar que segons quines
condicions posem..., és a dir, que pot ser contradictori fer un
decret llei de projectes industrials estratègics per afavorir que
hi hagi aquests tipus de projectes i que després siguem
excessivament recelosos a l’hora d’exigir segons quins tipus
de paràmetres que després frustrin l’objectiu final d’aquest
reial decret. Per tant, a mi em sembla que la transacció posa
les coses en el punt d’equilibri entre aquests dos valors i per
tant, a aquesta transacció hi votaríem a favor.
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Respecte de la transacció que ha formulat la Sra. Seijas, en
nom del Grup Mixt, encara que sigui una esmena d’un diputat
de Ciutadans, vull dir que ho ha fet la Sra. Seijas que no és del
mateix grup polític, però sí del mateix grup parlamentari,
nosaltres també hi estem d’acord i ho vam dir en ponència, que
em semblava que si s’eliminava aquest terme es podria donar
suport a aquesta esmena i, per tant, hi votaríem a favor.

I per a la resta d’esmenes mantindrem el vot contrari.

Després també, pel que fa a l’articulat, mantindrem el vot
contrari a la disposició addicional única, perquè crec que no
hem rebut les explicacions prou detallades, es va fer una
explicació jo crec que vaga en ponència sobre la pertinència
d’aquesta nova disposició addicional, creiem que les
explicacions són insuficients i, com que hem estat molt
crítics amb aquesta pràctica de..., és a dir, podem entendre que
de vegades s’hagi d’aprofitar una llei per tractar un altre tema
que no té  a veure amb aquella llei, però creiem que, com a
mínim, el que cal és il·lustrar prou bé, per escrit, als altres
grups parlamentaris per tal que puguem realment tenir una
posició al respecte. Per tant, com que crec que aquestes
circumstàncies no s’han donat, votarem en contra.

I per tant, ja ara deman la votació separada d’aquesta
disposició addicional única.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquest
projecte de llei de portar endavant aquest decret que es va
presentar per poder permetre el plantejament de projectes
industrials de caràcter estratègic, crec que dintre de la situació
econòmica de la comunitat en la qual cal donar un impuls
important a la indústria, a aquells sectors econòmics no
dependents directament del turisme, crec que aquest és un
projecte de llei que pot permetre  aquest procés de
reindustrialització, aquest procés de canvi de model i alhora
que pot permetre el manteniment de tot un sector d’ocupació
de caràcter industrial.

I això té a veure amb la proposta de transacció que s’ha fet
al Grup Podem. Fem la proposta de transacció perquè el punt
4..., l’article 4.2 deia que els projectes industrials estratègics
poden rebre subvencions o fer un programa de formació del
personal ocupat. Nosaltres la transacció que fem és, per una
banda, no en certa manera limitar les concessions però sí
adaptar els  motius de possibles concessions a tots els
aspectes. Tal com estava redactada l’esmena en un primer
moment, podia fer que algun projecte que es pot considerar
estratègic no entràs i no pogués rebre les subvencions perquè
no compleix aquests requisits i el que hem fet ha estat
replantejar el requisit. I per una altra banda, hem tornat

incloure l’apartat b) de l’article 2, de l’apartat 2 de l’article 4,
que amb l’esmena havia quedat fora. Per tant, l’hem tornat
col·locar, que és referit a programes de formació i hem afegit,
a més, “de requalificació específica per a treballadors”.
Consideram que aquests projectes han de comportar
programes de formació, programes de requalificació, sobretot
programes destinats al manteniment d’una ocupació en un
sector industrial que és important.

Respecte  de les esmenes de Ciutadans, mantindrem el
mateix vot vam mantenir, crec que planteja coses que no són
precisament objecte d’aquesta llei, perquè és precisament el
contrari, nosaltres el que cerquem és el manteniment
d’ocupació, aconseguir ocupació de qualitat, de qualificació,
i, per tant, el mantindrem. Sí vull dir que l’esmena 1531, que
ha plantejat aquesta modificació , sí que acceptem aquesta
modificació, la votarem a favor.

I respecte de la resta ja res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. En torn de rèpliques, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Només dir que acceptam la transacció que s’ha proposat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas.

LA SR. SEIJAS I PATIÑO:

Únicamente, yo también votaré en contra de la disposició
adicional única.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. I passam a les contrarèpliques. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

No en faré ús. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. I pel Grup Parlamentari El Pi..., no hi és.
Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No en faré ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. I pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo tampoc en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò a continuació passarem a la votació de les
esmenes.

Votació de l’esmena 1454/19 del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, entenc que ha estat transaccionada, per
tant, faríem votació amb la transacció.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació  de l’esmena RGE núm. 1525/19 del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 3 abstencions,...

Repetim la votació si us sembla bé.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

Cap vot a favor; 7 en contra; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, correcte, està bé. Idò, votació de l’esmena núm.
1526/19, del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1527/19, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1528/19, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1529/19, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor i 10 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 1530/19, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 10 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 1531/19, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, amb la transacció.

Vots a favor? Unanimitat.

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

Entenc que aquí hi ha votació separada de la disposició
addicional única i que la resta es pot votar conjuntament?

D’acord, idò, passam a votar el títol del projecte de llei;
articles 1, 2, 3, 4 i 5; disposició transitòria única; disposició
derogatòria única; disposició final única i exposició de
motius.

Vots a favor? Unanimitat.

I ara votam la disposició addicional única. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Ah!, idò, 6 vots a favor; 3 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de
llei RGE núm. 4/2019, relatiu al Decret Llei 5/2018, de 21 de
desembre, sobre projectes industrials estratègics 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 vint-i-quatre hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreça al Molt Hble. Sr.
President de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar en
el ple. 

No havent-hi més assumptes a tractar... perdó, Sr. Saura,
Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, perdoni, Sr. President, és que l’última votació jo  no
entenc d’on surten els 6 vots a favor perquè entenc que han
votat a favor el Grup Popular, el Grup Socialista; entenc, pot
ser estic equivocat, i només hi ha cinc membres d’aquests dos
grups.

EL SR. PRESIDENT:

La darrera votació ha estat votació de la disposició
addicional única, que és nova, i hem dit, vots a favor? Voleu
que repetim la votació?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo simplement no entenc d’on surten els 6 vots a favor. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Castells, si, no, m’he de disculpar, hi ha una errada,
efectivament, la suma no ha estat correcta, en realitat són 5
vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Té raó el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ara em quadren els nombres, idò.

Gràcies, Sr. Jarabo.

EL SR. PRESIDENT:

Corregida aquesta errada...

EL SR. SECRETARI:

A vostè per l’atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Corregida aquesta errada, no importa repetir la votació?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, no, en absolut.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, si no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bon dia a tots.
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