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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Joan Mas. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sr. President, bon dia. Antoni Fuster substitueix Marga
Durán.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, Marc Pérez-Ribas substitueix Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes
Balears.

Començarem amb l'ordre del dia d'avui, que consisteix en
dictaminar el Projecte de llei, RGE núm. 2804/22, de ciència,
tecnologia i innovació de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 4451, 4458, 4460,
4472, 4476, 4479, 4495, 4496, 4497, 4498, 4526, 4527 i
4528/22, i per posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt bon
dia a tots i a totes. Vull dir que moltes de les esmenes que
aquest grup parlamentari -un total de 37 que vàrem presentar-
ja varen quedar aprovades en ponència, un total de 23, una la
vàrem retirar i 13 han quedat vives per a aquesta comissió i, si
no, per al plenari. 

Una de les coses que nosaltres vàrem detectar, un dels
temes que vàrem detectar en aquesta aquesta llei de la ciència,
que aplaudim, per cert, i que creiem que és absolutament
necessària, és que és molt científica, però pensam que deixa de
banda una mica l’aplicació a la tecnologia i també a la
innovació, moltes de les nostres esmenes van dirigides en
aquest sentit, sobretot també a la participació de les empreses
que, al final, són les que creiem que han de tenir la part
protagonista a l’hora de poder aplicar aquesta llei de la ciència.
Creiem que hem de fer un gran pack de la societat, tant del que
diu la llei, com de l'aplicació i també de les necessitats de la

nostra societat, de la nostra comunitat autònoma, si volem anar
més enllà del monocultiu turístic.

Per això, moltes de les esmenes que avui encara són vives
tenen a veure amb això i també amb el finançament d'aquesta
llei, sobretot de la seva aplicació per als projectes. 

No relatarem avui les 13 que han quedades vives, ni tampoc
les aprovades, però sí que en voldria destacar algunes que
creiem que són imprescindibles i que encara poden tenir la
reflexió per part de la majoria d'aquesta cambra.

Per exemple, nosaltres creiem que les quantitats destinades
a les mesures de promoció del pla que té a veure amb aquesta
llei, parl de l'esmena 4479, fins arribar a l'any 2030 s'ha
d'invertir un 2,5% del Producte Interior Brut; nosaltres hem
augmentat el percentatge del 2 al 2,5, i hem substituït
“pressupost anual” per “producte interior brut”. Finalment, hem
suprimit la frase final: “per als còmputs s'empraran
exclusivament les quantitats que formin part del pressupost del
Pla de ciència, tecnologia i innovació.” Nosaltres creiem que si
l’aposta és clara ha de ser immediata i ha de quedar reflectida
en el producte interior brut i no en els pressuposts de la
comunitat a 10 anys vista, com a mínim. Així és que creiem que
aquesta esmena és imprescindible, si volem que aquesta llei
s'apliqui de veres i no sigui un paper banyat. 

Per altra banda, també destacaria la 4495, allà on parla que
“el consell d'estar compost per un càrrec per a la presidència,
un per a la vicepresidència, un mínim d’11 vocalies i un màxim
de 15.” Nosaltres aquí hem incorporat “un, nomenat a proposta
de la Universitat, un, com a mínim, a proposta de la CAEB, i
un, com a mínim, a proposta de les patronals de les petites i
mitjanes empreses.” I també la seva participació de petites i
mitjanes empreses i de la CAEB, està reflectida a altres
esmenes que avui presentam, per exemple, la 4497 n’és una.

I, ja per acabar, destacaria que hem addicionat una nova
lletra, la n), a l'apartat 2 de l'article 11, que quedaria redactat de
la següent manera: “Elaborar i publicar guies pràctiques i
protocols de les diferents convocatòries d'ajudes de fons
públics que habilitin les diferents administracions públiques i
les institucions europees, fent-les més comprensibles i
clarificant la documentació a presentar. Aquestes guies
pràctiques i protocols seran publicades a la web de la
conselleria i seran remeses a les patronals empresarials, a fi i
efecte de facilitar la gestió i presentació de propostes”. A
nosaltres se’ns ha traslladat en moltes ocasions la dificultat que
tenen aquestes empreses a l’hora de poder fer una aplicació
clara de tot el coneixement científic i de la innovació a les
empreses les quals, al final, són aquelles que han de treure
l'economia endavant. Per això esper el beneplàcit de la cambra. 

Així com, i ja acabaré, 4526, que diu així: addicionar una
nova lletra, l’f), a l'article 27, que quedaria redactada de la
següent manera: “Establiment de mecanismes de finançament
directe a fons perdut per als projectes d'innovació de les PIME,
en un percentatge mínim del 60%.”

Gràcies, Sr President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara pel Grup Parlamentari Mixt,
respecte de les esmenes RGE núm. 4529, 4531, 4532, 4533,
4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4542, de la 4544 a la 4551 i la
4553/22, i per posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I abans de començar,
simplement vull recordar que a la ponència va participar el meu
company de grup, el Sr. Sanz, en comissió ha participat MÉS
per Menorca, i he de dir, per tant, que, malauradament, i
sentint-ho molt, hauré de demanar prou votacions separades
respecte de les previstes, perquè el sentit del meu vot no serà
exactament el mateix que el del Sr. Sanz. Ho dic ara per no
oblidar-me’n i que després no em maleeixin cada vegada que
demani votació separada.

Dit això, Sr. President, he de comentar que les nostres
esmenes, una vintena d'esmenes, bàsicament van adreçades a
quatre qüestions: una, el tema de la conselleria responsable en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació; és un tema
que jo crec que els grups del Govern haurien de reflexionar que
tots els grups de l'oposició haguem coincidit en esmenar aquest
tema, Ciudadanos, el PP, El Pi, MÉS per Menorca, cadascú a
la seva manera ha coincidit en esmenar un aspecte
absolutament sorprenent i gairebé diria surrealista d’aquesta
llei, que denota uns enfrontaments i equilibris entre els diversos
partits del Govern, que fa que a l'hora de determinar quina és
la conselleria responsable es facin tota una sèrie de
prevencions, una sèrie de cauteles, perquè una conselleria no
trepitgi l'altra. Jo crec, sincerament, que el grups del Govern
haurien de reflexionar que tots els grups de l'oposició estiguem
d'acord amb això, i jo, de fet, invito tots els grups de l'oposició
a votar-nos a favor aquestes respectives esmenes, fins i tot una
esmena d'El Pi, la 4528, que planteja una cosa que podria
semblar aliena al que hauria de ser una llei, que és dir que tots
aquests temes han de trobar-se a una única conselleria.

Nosaltres votarem a favor d'aquesta esmena i invito a tota
la resta de grups a votar-hi també a favor, perquè és un element
gravíssim d'aquesta llei; és a dir, és evident que la llei no ha
d'entrar en com s'ha d'organitzar el Govern, però quan les
dissensions, divergències i mala organització del Govern, que
tots aquests grups hem posat de relleu durant tota la legislatura,
es tradueixen a la llei, jo crec que els legisladors hem de
corregir aquesta deriva negativa del Govern, i hem de dir,
escoltin, aquest és un element fonamental i important. Si el
Govern fa una llei de ciència, tecnologia i innovació, és perquè
deu considerar que tot això és un element, un paquet comú, que
s’ha de gestionar de forma conjunta i no només no ho vol
gestionar de forma conjunta, sinó que ni tan sols deixa que hi
hagi alguna conselleria que porti la veu cantant en aquest tema.

Per tant, aquest és el primer tema.

Nosaltres tenim un parell d'esmenes, alguna coincideix
exactament amb una del PP, al títol de l'article 11, que és
absolutament impropi d'una llei, que es parli de “la conselleria
o les conselleries competents en matèria de recerca”, no ho hem

fet amb cap altra llei; ara fa poc hem aprovat la Llei de
joventut, que és Llei de polítiques de joventut, precisament
perquè afecta l’habitatge, afecta l’ocupació i continua havent-hi
una conselleria, que és la que porta la veu cantant i és la que
coordina. Per tant, crec que aquest tema és prou important,
perquè el Govern faci aquesta reflexió. 

Hi ha un segon tema que ha centrat, bàsicament el principal,
que ha centrat les nostres esmenes, que és el de garantir la
presència de les activitats, “alguna activitat” de recerca i
innovació a totes i cadascuna de les Illes, “alguna activitat”. I
bàsicament això ha anat en la línia d’incorporar el verb
“garantir”, és a dir, el Govern té competència exclusiva en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació, per tant, si el
Govern té competència exclusiva, el Govern ha de garantir; si
fos una competència dividida o distribuïda, bé, “fomentar”,
però si el Govern té la competència exclusiva, evidentment ha
de garantir. I som un arxipèlag i el Govern ha de garantir que
a totes les illes hi hagi algun tipus d'activitat, i no deman cap
quota, ni dic que a entorns que no són els adequats es creïn
infraestructures de recerca, que tal vegada estarien
descontextualitzades, però què hi ha d'haver-hi un esforç per
part del Govern, per garantir que a totes les illes hi hagi alguna
certa activitat de recerca, em sembla que és el mínim. 

Per altra banda, nosaltres també proposàvem que els
consells insulars, tot i que no tenguin competències, estiguin
més implicats en la direcció de la política de recerca.

I després també hem demanat que hi hagi un reconeixement
i una menció expressa als organismes dependents dels consells
insulars que es dediquen o que tenen entre les seves funcions la
recerca. Jo agraesc al Govern que s’han acceptat algunes
transaccions en ponència, ara la Sra. Campomar em deia que
també ens proposarien una transacció, però jo crec que haguem
quedat una mica, si m'ho permeten, gasius, perquè, és clar,
resulta que quan parlem d'agents d'execució de l’ecosistema,
resulta que les empreses, públiques o privades, que
desenvolupin aquesta recerca, aquests són agents d'execució.
En canvi, els organismes vinculats als consells insulars que
tenen la recerca entre les seves missions, han de tenir la
capacitat acreditada. És a dir, vostès han projectat, els grups del
Govern, amb aquesta transacció que ens han fet, i que jo els
agraesc, una ombra de dubte sobre la capacitat que tenen
aquests centres de fer recerca i, en canvi, sobre les empreses, o
sobre les associacions empresarials no han posat aquesta ombra
de dubte. Jo crec que si vostès no demanen ni a les empreses ni
a les associacions empresarials que tinguin capacitat acreditada
en recerca, no sé per què ho han de demanar als organismes
vinculats als consells insulars. Crec que demostren amb això,
una desconfiança cap a aquests organismes, que ens sembla
absolutament immerescuda.

Aquest, per tant, deia, és el segon paquet d'esmenes que
hem presentat. 

Hem presentat un tercer paquet d'esmenes sobre temes de
gestió de personal, que és un tema en el qual veig que no s'han
acceptat, i simplement nosaltres les vam plantejar perquè
crèiem que donava més flexibilitat de mobilitat de personal
investigador entre els diversos agents, però, evidentment, si el
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Govern considera que no són mecanismes adequats, no en
farem qüestió. 

I, per últim, l'última qüestió que plantejam, a través d'una
disposició addicional, és recollir a la llei, que és el lloc on
pertocaria, un compromís d'investidura que el Govern té amb
MÉS per Menorca, que és el fet de donar suport a la creació
d'un centre de recerca en arqueologia a Menorca, vinculat a
Menorca Reserva de la Biosfera. No entenc per què no s'ha
acceptat aquesta esmena, tenint en compte que forma part
d’aquest acord d'investidura, pressuposo que ja me’n sabran
donar explicació.

Aquesta és la defensa de les nostres esmenes i, si de cas, a
la segona intervenció em posicionaré respecte de la resta, tot i
que ja he fet un primer avançament amb el primer tema que he
plantejat i a l'esmena que he fet referència, tant del Partit
Popular com d'El Pi.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4573, 4574, 4575, 4577,
4578, 4579, 4582, 4583, 4585, 4586, 4587, 4588, 4593 i
4594/22, i per posicionar-se respecte de les de la resta de grups,
té la paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos, señoras y
señores diputados. Bien, en nuestras enmiendas, nosotros, el
Grupo Popular presentó 24 enmiendas, quedan vivas 14, con lo
cual se han aceptado 10, y las propuestas de nuestras
enmiendas iban, básicamente, en el sentido de intentar aportar
cuestiones positivas a una ley que creemos que es necesaria e
importante y que tiene un carácter técnico bastante evidente.

¿Por dónde van las enmiendas que permanecen vivas de
nuestro grupo? Van, por un lado, por lo que ha hecho
referencia el Sr. Castells, mejorar la coordinación de la
administración competente, entendiendo que, como pasa en
casi todas las materias que son transversales, que, a pesar de
que sean transversales y se puedan tener actividades en
diferentes consellerias, siempre debe haber una conselleria
competente, debe haber una conselleria que sea la responsable,
cuando se diluyen las responsabilidades es cuando aparece la
ineficacia. Y una de las quejas fundamentales que nos hacen
todos los agentes implicados en esta materia es la dispersión y
la falta de coordinación del propio gobierno. Por tanto,
coincidimos plenamente con la argumentación que ha hecho el
Sr. Castells, si con la ley, el Parlament no le incide, al Govern,
en la necesaria coordinación y en la mejora de la coordinación
en esta materia, una de las aspiraciones importantes que había
levantado expectativas esta ley, pues creo que no la
conseguiremos.

Y las otras enmiendas, el otro grueso de enmiendas, va a
intentar activar todas las actividades de investigación, de
innovación y de desarrollo que haga el sector privado, creemos
que ahí se debe hacer mayor incidencia. La administración

tiene un poder tractor importante en la universidad, en los
centros hospitalarios, en los centros de investigación pública,
pero si no conseguimos incentivar al sector privado, a las
industrias, a los centros tecnológicos, a darles incentivos, la
mejora en la ciencia y en la investigación y la innovación,
vamos a perder también una oportunidad importante.

Y en esta línea es en la que permanecen las enmiendas que
siguen vivas en nuestro caso. Desde la primera que sigue viva,
es cuando hablamos, en el artículo 2, de las finalidades de la
ley, pues incidir precisamente en potenciar los centros de
investigación y la investigación en los centros universitarios y
hospitalarios; en el artículo 7, apartado a), precisamente,
suprimir “consellerias” y hablar de “conselleria competente”,
con independencia de que haya otras consellerias que tengan
competencias, pero que haya una conselleria competente; la
enmienda 4575, al artículo 8, suprimir también que pueda
haber..., habla del vicepresidente, en este caso... del
vicepresidente de la Comisión interdepartamental, dice “un
cargo o más”, entendemos que debe haber un presidente y un
vicepresidente, no dejarlo abierto.

En cuanto al consell asesor, entender que el consell asesor
pueda cumplir una misión, también, de asesoramiento a las
diferentes instituciones de la comunidad autónoma. Cuando
hubo una jornada, precisamente en este Parlament, lo que se
echaba de menos es que hubiese un asesoramiento también
científico y técnico al Parlamento, por eso hablamos en esta
enmienda que el “consell asesor preste una función de
asesoramiento a las instituciones públicas”, no solamente al
Govern, sino a las instituciones públicas.

En la enmienda 4578, también al artículo 11, suprimir
“consellerias” y hablar de “conselleria competente”, no nos
sirve el argumento de decir: no, es que con esto limitamos la
autoregulación del Govern; el Govern tiene plena competencia
en autoregularse cuando hace el decreto de constitución del
Govern y da competencias, pero la ley le debe de establecer
unos marcos, y le debe de establecer unos marcos que aseguren
la eficacia.

Las otras enmiendas, tenemos bastantes enmiendas que van
en el sentido de intentar también obligar más al Govern, en la
convocatoria de las ayudas o de las convocatorias de pública
concurrencia para los centros de investigación tecnológicos
privados y para las empresas; no establecer “se impulsará”, sino
que nosotros solicitamos que “se establezcan periódicamente
estas líneas de ayudas”, en esa línea van las enmiendas 4582,
4583, 4585, de establecer también incentivos fiscales: si se
incentiva fiscalmente a la actividad privada en la inversión en
ciencia, en innovación y tecnología, es una de las formas más
eficaces, a las empresas les sale rentable fiscalmente y les sale
rentable, después, con los resultados de esas investigaciones o
de esas innovaciones que establecen.

Tenemos la enmienda 4593, al artículo 26, que una de las
cuestiones que solicitamos es intentar que ese esfuerzo inversor
de la administración, pues en vez de trasladarlo al 2030 lo
adelantemos al 2025, entendemos que es poner más presión
inversora en el Govern, y que es complicado, pero creemos que
en este apartado pues sí se debe realizar un esfuerzo.
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Y, básicamente, estas son las líneas generales de las
enmiendas que el Grupo Popular mantiene vivas.

Mantendremos la misma posición respecto a las enmiendas
de los otros grupos, que hemos mantenido en ponencia, con
independencia de que aquí, desde la comisión al pleno,
podamos llegar a algún acuerdo.

De las dos transacciones que presentaba MÉS per Mallorca,
las aceptamos y daríamos soporte a las dos transacciones a dos
enmiendas, una de Ciudadanos y otra de El Pi, pues las
aceptamos y les daríamos soporte.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 4595, 4596, 4597, 4598,
4599, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4607, 4610, 4612, 4614,
4617 i 4618, i per posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bien, desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos estamos convencidos que esta ley, que se está
tramitando en estos momentos, es clave para el futuro de
progreso de nuestra comunidad y, por tanto, ya en su momento
habíamos presentado 24 enmiendas para mejorar el texto, y
para mejorar aspectos que consideramos que pueden influir en
una mejora de las condiciones de nuestro ecosistema
innovador, cultural, científico y tecnológico.

De estas 24 enmiendas que hemos presentado, 8 ya han sido
aprobadas, eran 8 enmiendas que principalmente mejoraban el
redactado del texto de la ley, y tenemos 16 todavía vivas, que
han sido rechazadas en ponencia, 16 enmiendas que podríamos
dividir en tres grandes grupos: uno, que ya se ha tratado con
anteriores ponentes en la sesión de hoy, es el asunto de la
gobernanza, nosotros queremos incidir en la gobernanza, es
cierto -y lo hemos comentado- que es extraño que ciencia,
tecnología e innovación dependan de diferentes consellerias.
Pero todavía es más extraño que no haya la figura de la
estructura que gestione la aplicación del Plan de ciencia y que
gestione que este plan de ciencia sea realmente el faro de todas
las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación que realiza
el Govern. Ha pasado en otras ocasiones, en años anteriores, en
legislaturas anteriores, que se redactaba un plan de ciencia y
tecnología, y luego cada conselleria iba presentando proyectos
que, en muchos casos, no estaban alineados con este plan. Esto
se debería solucionar dejando claro en la ley quien ejerce la
gobernanza y la gestión de todos los proyectos que vengan
alineados con el Plan de ciencia, tecnología e innovación.

En este sentido, hemos presentado diferentes enmiendas, la
primera para que una de las finalidades de la ley sea
precisamente garantizar la gobernanza, la 4617, y consideramos
que esta gobernanza debería ejercerla la Comisión
interdepartamental de ciencia, tecnología e innovación, ya que
es el órgano que tiene la gestión. Sin embargo, bueno, se nos
dice que, por temas técnicos, no puede ejercer la gobernanza,

pues habría que buscar una fórmula para que esto fuera así y
para evitar que propuestas de diferentes consellerias vayan
diluyendo el Plan de ciencia que se haya redactado. Sí que es
verdad que una de las enmiendas que se nos aprobó hablaba de
esto, hablaba de que la Comisión interdepartamental debería
comprobar que todas las iniciativas presentadas por otras
consellerias se ajusten al Plan de ciencia, pero consideramos
que es insuficiente.

Otro de los grandes grupos que aglutinan la mayor parte de
las enmiendas, rechazadas de nuestro grupo, son las que hacen
referencia a la compra pública innovadora. En una Ley de
ciencia, tecnología e innovación, la innovación debería ser uno
de los grandes pilares de la ley y, sin embargo, únicamente
aparece en una disposición adicional cuarta, en que se dice que
“se impulsará la compra pública innovadora”. Consideramos
que esta compra pública innovadora, que es básica para
fomentar la innovación, principalmente tecnológica, en nuestras
islas, debe requerir que se que se ejecute..., primero, que se
elabore un plan de compra pública innovadora y que, luego,
haya un órgano que ejecute este plan de compra pública
innovadora, alineado con el Plan de ciencia, tecnología e
innovación. 

En este sentido, hemos presentado diferentes enmiendas,
para que sea el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación quien elabore un plan de compra pública de
innovación, que son las enmiendas 4601 y 4596, y que este
plan sea aprobado por la Comisión Interdepartamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que es nuestra enmienda
4595. Si esto fuera así, ya garantizaríamos que la compra
pública innovadora entrara en la administración balear de una
forma ya regulada.

Es cierto que a lo largo de este último año se nos han ido
aprobando diferentes iniciativas que hemos ido presentando
desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la compra
pública innovadora, pero detectamos que todavía no se ha
implantado en la administración.

Y el tercer gran grupo de enmiendas, es el que hace
referencia al Fondo de Innovación a Emprendedores y PYME.
Se ha hablado también por otros ponentes en esta comisión, las
empresas privadas, los emprendedores, que ya forman parte del
ecosistema, pero deben verse favorecidos siempre que
implanten la innovación en sus estructuras. Y consideramos que
la fórmula que se está utilizando hasta ahora, que es mediante
convocatorias puntuales, no favorece que en un momento
determinado la creación de una empresa, pues se vea
fortalecida por presentación de ayudas a la innovación a esa
nueva empresa, porque si no coincide con convocatorias que
hay en ese momento, se ve perjudicada. Por eso, consideramos
que debería haber un fondo, ya presupuestado en la Ley de
presupuestos de la comunidad autónoma, que fuera usado
conforme se vayan creando iniciativas, empresas,
emprendedores, o iniciativas por parte de empresas que se
considere que se adaptan al Plan de ciencia, tecnología e
innovación, y también a todo lo relacionado con la innovación. 

Esta gestión de fondos de innovación a emprendedores y
PYME, consideramos que debería ser gestionado por la
Sociedad de Garantía Recíproca de las Illes Balears, porque,
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evidentemente, durante esta pandemia ya ha trabajado mucho
en este sentido y, además, y a lo largo de su histórico, mediante
fondos de capital SEMILLA, y otros fondos que ha ido
gestionando, ya ha trabajado en este sentido. Y esperamos que,
si es verdad que se nos dice que ISBA no tiene en sus estatutos
este tipo de gestión y tramitación, pero, bueno, al final con
voluntad política se podría subsanar.

Y, bueno, sobre el resto de enmiendas que han presentado
los diferentes grupos parlamentarios, anunciar que
mantendremos el voto que ya habíamos presentado en ponencia
y que valoramos muy positivamente la cantidad de iniciativas
que todos los grupos han ido presentando, lo que demuestra
que es una ley que realmente nos interesa a toda la sociedad,
porque es clave para el futuro del progreso de nuestras islas.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez. Per defensar..., no, el Grup Parlamentari
VOX no assisteix a la comissió. Per tant, passarem el torn al
Grup Parlamentari Unidas Podemos, per posicionar-se respecte
de les esmenes de la resta de grups parlamentaris i fer la seva
exposició, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, este grupo
parlamentario queríamos agradecer que se nos haya votado a
favor de las enmiendas que presentamos y que firmábamos
nosotras, en primer lugar, que añaden cuestiones importantes
y mejoran muy considerablemente esta ley de ciencia,
tecnología e innovación.

También quería poner en valor el amplio consenso que ha
habido durante la ponencia que se llevó a cabo hace unas
semanas, el amplio consenso de todos los grupos
parlamentarios. Tenemos claro, por lo tanto, y dando una
imagen de consenso a la ciudadanía balear, una cuestión muy
importante, y es que la ciencia tiene que ser, a partir de ahora,
un motor económico, que no ha sido hasta ahora; los tiempos
cambian, hay que enmendar errores y hay que abrir nuevos
caminos, tal y como decíamos desde Unidas Podemos, desde
los inicios, tenemos que abrir nuevos caminos para la economía
balear y, bueno, pues ir olvidando un poco el monocultivo
turístico que hablábamos, y que únicamente trae una máxima
dependencia de nuestra economía. 

La ciencia a partir de ahora tiene que ser un motor
económico, la ciencia a partir de ahora tiene que ser una
alternativa al enriquecimiento, al conocimiento, al
fortalecimiento de la sociedad balear. Y ese impulso público
que se va a dar con esta que con esta ley era necesario, tenemos
una ley de ciencia que ya no está ajustada a los tiempos y
tenemos que afrontar ahora unas nuevas realidades para encarar
el futuro y las nuevas décadas. Una ley que habla de
insularidad, una ley que habla de impulso, de fomento, de la
protección al trabajo científico de las mujeres, importantísimo,
y también, gracias a nuestras enmiendas, va a hablar también de
la brecha generacional, incluyendo también a los científicos y
científicas noveles en esta ley. Dos cuestiones, tanto las

mujeres como las personas jóvenes, o los científicos noveles,
que son imprescindibles, que no se había tenido en cuenta en un
principio en el proyecto de ley, y que se aprueba tras la
ponencia y que se van a reflejar dos cuestiones importantes.

Sobre las sobre las enmiendas que no han sido aceptadas,
tengo que decir que una ley no lo soporta todo, que una ley
establece un marco legislativo amplio, que en ese marco
legislativo amplio sí que da para que el desarrollo
reglamentario posterior pueda abarcar algunas cuestiones que
han quedado fuera, y que se proponían en enmiendas y que
hemos visto que será más conveniente que en el desarrollo
reglamentario se establezca, que es donde tiene que caber.
También el Plan de ciencia, tecnología e innovación podrá
seguir acogiendo las enmiendas que han quedado fuera, o
cuestiones que no se han podido aprobar en esta ley, porque,
como decíamos, una ley establece un marco legislativo amplio.
Nos hubiera gustado quizás, pues que a todos los partidos, a
todos grupos parlamentarios, que se incluyesen más enmiendas
de las que se han propuesto.

Yo estoy orgullosa porque se ha llegado a acuerdos, se ha
llegado a consenso en muchísimas enmiendas, por parte de
todos los grupos parlamentarios, y eso es una victoria para la
ciencia, la tecnología y la innovación y, al fin y al cabo, es una
victoria para la sociedad balear.

Nosotras aprobaremos, daremos un sí a la enmienda 4458
de El Pi; 4533 de MÉS por Menorca; y transaccionaremos la
4603 de Ciudadanos, que nos gustaría incluirla en el artículo
26.2 ter. Voy a dejar que el texto de la enmienda lo digan mis
compañeros, para no acaparar todo el tema de la transacción.

Sólo aviso también de que se aprobará, se transaccionará la
4527, de El Pi, y que nos gustaría que formara parte del
artículo 12.2, en la letra r) bis, de la próxima ley de ciencia y
tecnología balear, y dejaré que comenten el mensaje de la
transacción el resto de compañeros que forman el Gobierno.

Y, a partir de ahí, pues el siguiente debate lo veremos en el
pleno y, de nuevo, agradecer, por supuestísimo, el consenso, y
creo que es una buena noticia tener esa mirada amplia,
consensuada, hacia la ciencia, la tecnología y la innovación, en
las Illes Balears. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo, en primer lloc, i crec que ja tots
els companys de la ponència i ara d’aquesta comissió, crec que
s'ha de valorar la voluntat, entre tots, de fer una bona llei, de
realment millorar aquesta llei, que hem tengut en compte que
la ciència, la tecnologia, la innovació, el coneixement, en
general, és fonamental en aquestes illes, que es vegi reforçat i
que es doti d'instruments adequats.

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 78 / 12 de juliol de 2022 1267

Jo crec que amb això..., unes 140 esmenes i d’aquestes 140
esmenes tan sols, vull dir, per ara, n'hi ha de rebutjades un
40%, crec que al final aquest esforç que hem fet de
transaccionar i d'ajustar entre tots, de millorar aquest projecte
de llei, jo crec que implica una qüestió molt positiva en aquest
parlament, en el sentit del futur d'aquestes illes, que aquesta llei
tengui un recorregut llarg i productiu, i fecund a nivell
legislatiu i a nivell normatiu.

Dit això, nosaltres creiem reforçar les idees bàsiques que
proposa aquesta llei, que, primer, és aquesta aposta per la
I+D+I que jo crec que és una aposta que al 2015 es va iniciar,
que sí hi ha hagut un increment substancial en el tant per cent,
evidentment no hem pogut arribar a la mitjana estatal,
evidentment, ni a la mitjana europea, perquè realment duim un
retard i partim de molt enrere, partim de la cua, però jo crec
que s’ha fet un esforç important. L'important és que, a partir
d’ara, amb aquesta llei, aquest esforç es vegi accelerat, jo crec
que és el que hem de dotar a aquesta llei, l’intent és que
realment s’acceleri aquesta aposta a les nostres Illes Balears, de
totes les institucions, de tota la societat, que aquesta aposta per
la recerca, per al desenvolupament, per al coneixement i per a
la innovació i per a la tecnologia, es vagi valorada i
incrementada.

També una aposta per la millora de les condicions laborals
de tots els investigadors i investigadores, sabem que, en
general, i no només a les Illes Balears, és una qüestió general,
les condicions laborals sempre han estat precàries en general,
si un es vol dedicar a la investigació, si es vol dedicar a la
recerca, tant sigui a nivell empresarial, com sigui a nivell
institucional o a nivell públic, i jo crec que també s’ha fet molta
normativa de millora de les condicions, però també aquesta llei
també vol donar un impuls a la millora laboral de totes les
persones que es dediquen a aquests temes de recerca i
tecnologia.

I després, tracta un tema important, que és el finançament,
vull dir, de qualque manera tancar, obligar, o, diguem, que hi
hagi un compromís de finançament ferm. Podem estar d'acord
amb la data del compromís, com hi ha esmenes que proposen,
si és el 2030 o el 2025, però realment jo crec que l'important és
que hi hagi aquest compromís de finançament, un compromís
ics que es pot millorar, evidentment, però almanco mínim.

I després també que la creació d'aquest instrument, com és
la Fundació i l’Institut per a la Recerca, precisament, perquè
sigui un instrument més eficaç, més flexible, més fàcil de fer
aquesta captació i retenció de talent: tots sabem, coneixem al
nostre voltant persones que durant aquests anys per mor de la
crisi, per mor de les condicions, per mor que el nostre mercat
laboral no ofereix llocs de feina que tenguin en compte de
forma..., amb qualitat, llocs de feina de qualitat per a aquestes
persones que s'han format, hem format persones amb molta
qualitat, amb molta excel·lència, i aquestes persones s'han vist
abocades que han hagut d'anar a l'exterior o a la península o a
Europa, o més enllà, precisament per poder desenvolupar tot el
seu talent. I jo crec que aquest instrument el que vol potenciar,
el que vol ser és un instrument precisament per a la captació del
talent de fora, però també per a la retenció del talent, i crec que
això també és una aposta important i crec que és important que
sigui en aquesta llei, i que es vegi -diguem- impulsada.

Després, la visibilització social de la ciència i la recerca i la
tecnologia. Hem de tenir en compte que, a vegades, socialment
és més reconeguda qualsevol persona que es dedica a un esport
que qualsevol premi Nobel en qüestions de ciència, i això és
una realitat, no només aquí, però jo crec que també aquesta
consciència, aquest foment de la consciència social que la
ciència i el coneixement són importants, crec que amb aquesta
crisi de la COVID hem vist més que mai que, si no hagués estat
per aquestes persones, que ja fa molt de temps, perquè, per
exemple, la vacuna no es va desenvolupar en un any, si no hi
hagués hagut persones que haguessin fet investigacions
bàsiques dins aquest àmbit, no haguéssim pogut tenir una
vacuna en un any; vull dir, persones pràcticament anònimes,
però que realment han aportat moltíssim en la solució, en
resoldre aquesta crisi o almanco tenir ara una estabilitat, poder
fer una vida amb més estabilitat. Per tant, aquesta difusió
social, aquesta consciència que és important és necessària. 

I, després, l'impuls a la igualtat de gènere. Sabem que les
dones, hi ha moltes dones que es dediquen a la recerca, però
després tenen un topall, aquesta escletxa, a l'hora d'arribar més
amunt, per qüestions ics que també passen a altres sectors. I
després hi ha, també, una gran manca de dones dins l'àmbit
tecnològic, a l'àmbit tecnològic hi ha més homes i no hi ha
tantes dones, per tant, necessitam eines, necessitam que facem
una feina perquè aquestes dones s’incorporin a aquest àmbit
tecnològic, que al final és l'àmbit que del segle XXI, no sé quin
serà el segle XXII, però el segle XXI sí que és un àmbit, segur,
envoltat de tecnologia, i que és una eina ja frontal, no només en
el sector laboral, sinó a ca seva, vull dir a casa nostra, ara ja
ningú no et ven un aire condicionat sense wifi, com aquell que
diu, ja és una qüestió realment important, que la tecnologia ens
envolta i que, per tant, necessitam..., les empreses es queixen
que no tenen personal suficient, les empreses de tecnologia o
d’informàtica, perquè hem d'incorporar aquest 50% de la
societat a aquest món laboral. 

Bé, després, la transferència de coneixement, etc. Jo, per
comentar -ja ho he dit-, satisfacció per l'esforç que hem fet
entre tots, de presentar les esmenes i també d'aprovar-les i de
millorar el text, jo crec que això ho posam en valor.

Entenc la qüestió que hi ha esmenes pendents, aquests tema
de “conselleria” o “conselleries”, aquest tema de coordinació
i de governança, jo el comprenc, crec que és un tema pendent
que ha de millorar, crec que una llei no el resol, crec que és una
qüestió que cada vegada hem de tenir més consciència que això
ha de ser prioritari a qualsevol govern d'aquestes illes, i crec
que això és l’important i, entenc el debat i agraesc aquest debat,
perquè crec que és necessari que es faci, que s'ha de millorar.

Després, en el tema del finançament, jo li diria a la Sra.
Pons que entenc que vulgui posar, fixar el finançament en
funció del PIB i no dels pressuposts, però realment s'ha vist que
el PIB també és un indicador que varia molt, que és molt més
oscil·lant que l'indicador del pressupost; nosaltres creiem que
el finançament és molt més estable si es fixa en funció en
funció dels pressuposts.

I, bé, jo no em vull allargar més, perquè crec que després
tendrem un ple i tendrem el  debat, però no vull acabar sense
dir que jo crec que ha estat un plaer aquesta ponència i aquesta

 



1268 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 78 / 12 de juliol de 2022 

comissió, perquè crec que entre tots hem aconseguit millorar la
llei.

I després, només acabar, crec que la Sra. Santiago ha dit a
les mateixes esmenes que ha comentat, que votarien a favor,
nosaltres també hi votarem a favor de la 4458 d'El Pi, de la
4533 de MÉS per Menorca, del Grup Mixt. I després crec que
hem presentat, bé, hem preparat entre els tres grups unes
transaccions que supòs que tothom té, i que no sé si les vols
llegir tu, Carles, o les llegesc, les llegiràs tu? En Carles les
llegirà.

I bé, esperam que es puguin aprovar i que encara idò puguin
afavorir aquest text.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Tot i que reservarem el nostre
discurs polític per al dia del ple, sí que creiem important, avui,
fer un petit debat de les esmenes. Hi ha un conjunt important
d'esmenes que no s'han pogut acceptar, principalment no
perquè hi hagi cap desavinença amb el contingut de l'esmena en
si, sinó perquè consideram que són més pròpies del contingut
del Pla de ciència, tecnologia i innovació, de les Illes Balears,
o formarien part d'un desenvolupament reglamentari de la llei.

I, per altra banda, es pretenia també influir, com s'ha dit
avui aquí, en l'estructura del Govern de les Illes Balears. Cal
recordar, però, arribats a aquest punt, l'Estatut d'Autonomia, a
l'article 56.1, que diu que la presidenta de les Illes Balears
nomena i separa els membres que han de formar el Govern, i el
57.3, que diu que una llei del Parlament, aprovada per majoria
absoluta, establirà l'organització del Govern, les atribucions i
l'estatut personal de cadascun dels seus components. I això ve
regulat, precisament a la Llei 1/2019, i aquí hi ha diputats que
varen ser parlamentaris a l’anterior legislatura, que, de ben
segur, coneixen. Per tant, entenem que legalment no estaria bé
passar per sobre de la potestat que té la presidenta del Govern
de decidir sobre el seu propi govern.

També hi ha algunes esmenes, però, que hi havia sobre
l'ISBA, que s’han esmentat, que, essent una societat de garantia
recíproca, no pot gestionar fons propis, sinó simplement
facilitar l'accés al finançament, o d’altres que volien atribuir
funcions a un consell assessor que van més enllà de
l'assessorament.

Tot i així, la veritat és que s'han aprovat moltes esmenes
que han enriquit la futura llei, de les 138, crec que són esmenes
presentades originalment, 117 de les quals, per l'oposició, en
queden 67 de vives; més d'un 50% de les esmenes han estat
aprovades, un 42,7%, si només tenim en compte les de
l'oposició. I de les esmenes que queden vives, un parell
mallorquí de les quals, crec que són devers 11, han tengut una
transacció que reflecteix un acord d'aproximació, malgrat es

mantengui viva l'esmena original, fet que fa que el text actual
de la llei ja reflecteixi actualment una majoria molt clara de les
esmenes amb les quals els diferents partits han volgut contribuir
a aquesta llei.

Es tracta, per tant, d'una llei consensuada en la qual cap
partit no ha manifestat un rebuig frontal absolut, cosa que
volem agrair des del Grup Parlamentari Socialista, no només
perquè no hi ha hagut esmenes a la totalitat, sinó perquè tampoc
no ha estat així en fase de ponència. De fet, fins i tot a algunes
de les esmenes que es van rebutjar en ponència se’ls havia ofert
alguna transacció, que no va ser acceptada pel grup proposant,
és el cas, per exemple, de l'esmena 4458, a l’article 6, d’El Pi,
vam oferir una transacció a la ponència que El Pi no va
acceptar, perquè volia incloure el sector empresarial i trobava
que la transacció desvirtuava la seva esmena en aquest sentit,
i estam d'acord amb aquest fet, i, per tant, votarem a favor de
l'esmena original.

Respecte de l'esmena 4527, a l'article 12, d’El Pi, es va
acceptar una transacció en ponència, però es va mantenir viva
l'esmena; és, per tant, una de les esmenes del parell que
esmentava abans, i moltes altres són de MÉS per Menorca,
com, per exemple, també, la 4533, de MÉS per Menorca, que
hi votarem a favor, la presentada a l'article 2, que esmentava el
Sr. Castells, de garantir a totes les Illes algun tipus d'activitat de
recerca.

I a l'esmena 4527, d’El PI, ens agradaria fer-hi una altra
transacció, que en aquest cas aniria ja, segons l’informe de
ponència, sobre l'article 12, punt 2, lletra r bis), amb el text
següent: “Impulsar la creació de centres tecnològics a les Illes
Balears i afavorir convenis de col·laboració amb els centres
tecnològics d'altres comunitats autònomes.” La primera frase de
l'esmena ja va ser transaccionada en ponència, ja està inclosa
en el text, i simplement afegiríem la segona frase i canviaríem
el verb “establir” de l'esmena original, per “afavorir”, perquè
tengui un caràcter menys imperatiu. De fet, volem destacar que
aquestes col·laboracions ja es duen a terme, com és, per
exemple, la iniciativa “1070 Km Hub”, establerta com a
associació aquest passat 7 de juliol, una xarxa de col·laboració
interregional que pretén crear una aliança estratègica entre les
regions mediterrànies per fomentar el creixement d’empreses
emergents i empreses en expansió en matèria d'innovació
digital, format per empreses i institucions d'Alacant, Múrcia,
Màlaga, València, Castelló, Ceuta i Balears, i es tracta de la
major aliança del sistema d'innovació a Espanya, a la qual
participam a través de FUEIB, la Fundació Universitat Empresa
de les Illes Balears, i de la Fundació BIT.

Per tant, el compromís d'aquest govern per establir aliances
estratègiques en matèria d'innovació tecnològica, més enllà de
la nostra comunitat creiem que és ferm.

Finalment, també hi ha una esmena, la 4603, de Ciutadans,
que proposa una nova disposició addicional, i que conté un text
semblant al d'una esmena del Grup Parlamentari Socialista, que
va ser aprovada en ponència sobre l'article 26, sobre
finançament públic; hauria mirat de fer una transacció a la
ponència, però no va ser possible perquè l'autor original de
l'esmena de Ciutadans, el Sr. Pérez-Ribas, tenia un altre
compromís, i el Sr. Gómez, que el va substituir, va trobar, amb
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bon criteri, que millor esperar-lo a vostè per fer la transacció.
Per tant, proposam ara la transacció a l'esmena 4603, que seria
a l'article 26.2 ter, del document de la ponència, i el text seria
el següent: “Per garantir la cadena de valor de l'I+D+I es
finançarà la recerca bàsica i aplicada al desenvolupament i la
innovació, impulsant un repartiment pressupostari que no
exclogui ni faci inviable cap dels vessants.” D'aquesta manera,
s'afegiria al text de l'esmena del Grup Parlamentari Socialista,
i incorporada una justificació per la qual cal finançar tots els
vessants, que és per garantir la cadena de valor de l'I+D+I, com
bé expressa l'esmena de Ciutadans, i alhora es mantindria
l'esperit d'anar un poc més enllà de l'esmena de Ciutadans, en
el sentit que no només no deixar cap dels vessants sense
finançament, sinó tampoc no adjudicar-los un finançament amb
el qual no siguin viables, intentant evitar, així, el retorn a
èpoques passades i que la ciència pugui no només mirant el
futur, sinó que sigui el futur de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. En torn de rèpliques, per part del Grup
Parlamentari El Pi, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Simplement
vull agrair aquesta incorporació de l'esmena d'El Pi, la 4458. I
també vull dir que acceptam la transacció que se’ns ha ofert el
dia d'avui, per al bé del consens d'aquesta llei.

Lamentam, de totes maneres, que no s'hagi incorporat
aquest 2,5 del Producte Interior Brut, que és el que nosaltres
pensam que és adient i necessari per al finançament i l'aplicació
d'aquesta llei a la realitat d'aquesta comunitat autònoma; creiem
que si va vinculat als pressuposts podria anar bé, però és que
també saben perfectament que aquests 2 i 2 que s'han plantejat
arribarà l'any 2030, si arriba. Gràcies.

I pel que fa a les esmenes d'altres grups parlamentaris, més
o manco, votarem igual que ja vàrem votar en ponència. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Vull començar i dir i agrair, tot i que
no vaig ser personalment a ponència, aquesta actitud, que els
portaveus dels partits del Govern han volgut posar en relleu
mirar d'acostar posicions i d'acceptar esmenes i de fer
transaccions, ja he dit que, d’altra banda, ho trobava
insuficient, però una cosa no treu l'altra. Per tant, acceptar
també que avui ens acceptin una nova esmena, que per a
nosaltres és important, i creiem que, simbòlicament, també ho
és.

I, en segon lloc, vull insistir i una mica replicar el Sr. Bona,
amb el tema de la coordinació i de com es gestionen les

competències de recerca i d’innovació en el Govern. Sr. Bona,
la llei sempre és legal, ho dic perquè em sembla una tautologia,
quan diu: no, el que passa és que això legalment no pot ser. No,
escolti, perdoni, la llei pot dir el que vulgui, mentre no sigui
contradictori amb l'Estatut d'Autonomia i amb la Constitució.
Per tant, nosaltres, amb una llei, el Parlament, que és el
representant sobirà del poble de les Illes Balears, pot decidir
que la recerca, el desenvolupament i la innovació siguin
agrupats en una única conselleria; i crec que el Govern, quan fa
aquesta llei, és perquè considera que això és una matèria; això
és com si vostès, ens distribuïssin en diferents conselleries
l'habitatge, el transport marítim, per posar només dos exemples.
Aleshores, vostès seran una llei de recerca, desenvolupament i
innovació, i després volen establir un pla, uns principis i
després, per motius absolutament aliens a l'interès d'aquesta
matèria, i, a més a més, crec, Sr. Bona, que vostè estarà d'acord
amb mi, bé, fan una cosa que no es fa a cap llei, que és uns
equilibris entre diferents conselleries..., això, bé, sense
perjudici de cadascú continuarà fent el que li doni la gana.

I a mi això em preocupa, Sr. Bona, i crec que vostè,
segurament, com a persona que és del gremi, també li deu
preocupar. Aleshores, deixi’s està de..., no sé que li han dit, ni
qui li ha fet l'argumentari, però aquí no hi ha cap impediment
de legalitat per fer el que proposem aquí.

Sí és prioritari, com diu vostè, i com han dit els altres
portaveus del Govern i també els de l'oposició, amb això estam
d'acord tots, hi ha d'haver una major coordinació. I jo li posaré
només un exemple, és que, escolti, article 7 i article 11; article
7, a veure si vostè troba que fa honor a la importància d'aquesta
llei l’article 7, article 7, òrgans competents, ja comença i diu:
“Sens perjudici de les competències que tenen atribuïdes les
conselleries”, és a dir, allò que digui quins són els òrgans
competents, ja ens posam això que en castellà en diuen la
venda antes de la herida: ep!, “Sens perjudici de les
competències que tenen atribuïdes les conselleries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut de títols
genèrics amb incidència en la matèria...”, escolti, aquí realment
s’està traslluint que aquí hi ha una sèrie de problemes i de
desconfiances entre el Govern que ha aprovat aquest projecte
de llei. I això és negatiu per a l'objecte, per a la finalitat
d’aquesta llei article.

Article 11, l’article 11, no ho sé, qui l'entengui que l'apliqui,
article 11, el títol, el títol de l'article és “la conselleria o
conselleries competents en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació”, aquest és el títol. Punt 1: “A la
conselleria competent en matèria d’R+D+I...” -bé, en què hem
quedat, són diverses o és una?- “li correspon la planificació,
direcció i coordinació.” Molt bé, fantàstic. En el punt 2, també,
la conselleria. I llavors, en el punt 3, per si de cas algú encara
ha entès alguna cosa, diu: “Les competències en matèria de
planificació, coordinació, control i seguiment de la ciència, la
tecnologia i la innovació corresponen a la conselleria
competent en matèria de recerca.” Això és un embolic, Sr.
Bona!

I la Sra. Campomar també ha fet referència a aquesta
problemàtica, crec que amb un to una mica diferent, però jo
crec que hauríem de ser capaços d’arribar al Ple, asseure amb
tots els grups de l'oposició que estem preocupats per aquest

 



1270 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 78 / 12 de juliol de 2022 

tema i millorar aquests aspectes, perquè el que volíem
aconseguir, que és una bona coordinació de la política de
recerca i innovació, l’estem frustrant amb aquests articles. 

Nosaltres, a aquests dos articles podríem votar-hi a favor i
ens hi podríem abstenir, però hi votarem en contra, perquè
volem d'alguna manera aixecar la targeta vermella i dir que
aquest tema no ha quedat ben resolt en aquesta llei. I és una
llàstima, perquè considerem que és una llei positiva en termes
generals, i no voldria que s'interpretés aquest vot negatiu, com
que fem una impugnació al conjunt de la llei, que, evidentment,
en la seva major part hi votarem a favor.

Un article al qual tampoc podem votar-hi a favor, és l'article
30, sobre el fet insular, per la gran importància simbòlica que
té aquest tema, bé, sempre tindrà aquesta importància a
qualsevol tema que tractem en aquestes illes. Vostès, que han
acceptat alguns dels elements que nosaltres els vàrem presentar
amb esmena, no han volgut incorporar un punt 3, que diu una
cosa tan indiscutible, tan bàsica... -ara estic cercant la meva
esmena, perdonin-, a veure, un punt 3, en què deia: “el Govern
de les Illes Balears ha d'assegurar que la inversió en matèria de
ciència, tecnologia i innovació, sigui equilibrada entre les
diferents illes de l'arxipèlag”.

Home, si vostès no estan disposats a un article que va sobre
el fet insular, a afegir aquest punt, em sap greu, però MÉS per
Menorca ha de votar en contra d’aquest article. Per què?
Perquè el que entenem és que vostès han posat aquest article
per quedar bé, quan és fonamental que, si realment ens prenem
aquest tema com una prioritat, com un element fonamental per
al desenvolupament i el futur de les nostres illes, hagi
d'haver-hi un compromís una mica més ferm en assolir aquest
objectiu. 

Acab ja, que suposo que se m’acaba el temps, només volia
posar en relleu, i crec que estaran tots d'acord amb mi, vull
posar de relleu que per a mi és absolutament insòlit, no ho
havia vist mai, que en un debat per dictaminar una llei, falti un
grup parlamentari, i crec que ho hem de dir, perquè suposo que
després diran que és que volen acabar amb les comunitats
autònomes, que el Parlament no els interessa, que la ciència és
adoctrinament, no sé quina excusa diran, però crec que és molt
fort, -no ho havia vist mai, eh!, que en comissió falti algun
grup, a tothom pot passar-li alguna cosa-, però que, per
dictaminar una llei, un grup parlamentari que té, per tant, com
a mínim 3 diputats, i no hi hagi ningú, crec que és un tema
digne de ser assenyalat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Popular té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, nosotros, insistir en el tema de
la organización creemos que se podía hacer un esfuerzo de
mejorar la organización del Govern, estableciendo una
conselleria competente, y creo que eso no es ilegal, como se ha

dicho, ni va en contra del Estatuto, y tenemos casos de
muchísimas materias y, por tanto, insistir en esta cuestión y dar
por reproducido lo que ha manifestado el Sr. Castells. 

Otro de los temas importantes era el tema de la situación de
las islas, el Sr. Castells y MÉS per Menorca han presentado
algunas enmiendas para el reconocimiento, por ejemplo, del
trabajo que realiza el Instituto Menorquín de Estudios, que es
un instituto dependiente del consell insular, y que realiza una
labor de investigación importante. Pero nosotros resaltamos el
trabajo que realizan los centros tecnológicos, parece que la
ciencia, la tecnología y la innovación ha nacido hoy con esta
ley; no, señores, por ejemplo, en Menorca el Centro
Tecnológico de la Industria de la Bisutería, se creó hace 45
años, y la administración lo ha dejado perder, y hablamos de
diversificación económica; y la industria, que tenía un centro
tecnológico puntero, por falta de ayudas e interés de la
administración, está prácticamente inactivo. Y ponemos
enmiendas para solicitar que haya un compromiso de ayudas
anuales, y la posición de la administración es “impulsaremos”;
pero ¡si lo que teníamos lo hemos dejado morir! Si teníamos un
centro tecnológico..., vamos, el primer centro tecnológico en
materia de bisutería que estudiaba metales, resistencias, análisis
para buscar soluciones para evitar contaminaciones. Todo eso
hace 40 años que se abrió y lo hemos dejado morir.

El Centro Tecnológico de la Industria del Calzado de
Ciutadella, otro centro tecnológico que se ha dejado morir por
falta de ayuda y apoyo de la administración, en que se
estudiaban resistencias de pieles, se analizaban las superficies
de las pieles, las calidades de las pieles, o se hacían análisis
sobre cuestiones, por ejemplo, tan importantes como el sector
lácteo en Menorca, que, desgraciadamente, se tienen que
realizar los análisis fuera de la isla, por falta de apoyo de la
administración. Y hablamos como si la ciencia y la tecnología
naciese ahora con esta ley, que creo que es importante, que es
fundamental, pero si no tenemos el apoyo de los sectores
privados que se han dejado la piel tirando adelante, sino que les
damos la espalda y luego nos llenamos la boca de que no
queremos el monocultivo del turismo y que apostamos por la
industria, cuando la administración ha sido la primera que la
innovación, la ciencia, a la innovación que han realizado las
empresas le ha dado la espalda. 

Por tanto, nosotros insistimos en la importancia de los
centros tecnológicos, el Centro Tecnológico de la Madera, la
industria de la madera de Manacor, ¿cuál es la evolución de ese
centro tecnológico? A menos inversión pública, menos ayudas
públicas, a la falta de ayudas para poder participar en proyectos
de investigaciones internacionales en materia de mueble, de
madera, y le damos la espalada. Está muy bien hablar de la
investigación de las universidades, está muy bien hablar de la
investigación en los hospitales, pero existe la investigación y la
innovación en el sector privado, y precisamente a lo que se le
da la espalda es a no contemplar esto expresamente o a no darle
el soporte o la importancia que se merece en esta ley.

Discrepamos del tema de ISBA, entendemos que la
intención es buena, pero ISBA es una Sociedad de Garantía
Recíproca y, como tal, en sus funciones entendemos que no le
caben las enmiendas que presenta Ciudadanos en ese sentido,
porque su función es social y de garantía recíproca, es el aval
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para la financiación, para conseguir financiación a las
empresas. Y, por tanto, en eso entendemos que la intención es
positiva, pero no es el marco adecuado, ni la forma jurídica
adecuada que tiene ISBA.

Por lo demás, vemos que esas dos cuestiones para nosotros,
centros tecnológicos en la empresa privada y organización y
eficacia de la administración pública, son dos temas que siguen
estando pendientes en el texto que se remitirá al pleno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bien, agradecer a los grupos
parlamentarios que han presentado la propuesta de transacción,
los grupos parlamentarios que dan soporte al Govern, de
nuestra enmienda, la 4603, que aceptamos, y vemos con muy
buenos ojos que se garantice que tanto la ciencia, la tecnología,
como la innovación pues tengan un reparto presupuestario que
no haga inviable ninguna de las vertientes. Y, en este sentido,
pues si ISBA no puede ser el canal, sí que tenemos otras
enmiendas en que pedimos que sea un fondo, también para
innovación y emprendedores, que entraría dentro de este
artículo 26, y que se programe en el Plan de ciencia, tecnología
e innovación, que es la enmienda 4599, y que luego la
Comisión interdepartamental pues que haga seguimiento de
este fondo de innovación. Y estas enmiendas siguen vivas y
podrían estar alineadas con esta enmienda que se ha
transaccionado hoy y que se va a aprobar, seguramente.

Y, bueno, en principio nada más, agradecer el buen talante,
sobre todo de los grupos parlamentarios que apoyan al Govern,
en buscar todas las vías para que nuestras enmiendas y de todos
los demás grupos de la oposición, puedan incorporarse al texto,
y esperar que esta ley, que consideramos, como ya se ha
considerado por parte de otros grupos, que a lo mejor peca de
que no se va a ejercer una gobernanza clara sobre la ciencia y
tecnología e innovación, pero que por lo menos sirva para que
el futuro de nuestras islas esté en esta senda de ciencia, de
tecnología y de innovación, que es imprescindible para
garantizar su progreso. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Muchas gracias. Yo solamente quiero insistir en que este
proyecto de ley se ajusta a una futura organización del Govern
de las Illes Balears, que podrá ir mejorándose con el Plan de
ciencia y con los desarrollos reglamentarios correspondientes

que se puedan ir haciendo y se podrán ir acogiendo nuevas
propuestas de los distintos grupos parlamentarios.

Entiendo que todos los grupos parlamentarios quieran
defender sus enmiendas, es absolutamente legítimo, pero con
una defensa tampoco demuestra que estén en lo cierto.
Nosotras hemos considerado que con las enmiendas que se han
aprobado y que gracias a todos los grupos parlamentarios se ha
mejorado muy considerablemente una ley, que ahora toca ese
plan de ciencia, que tiene que seguir acogiendo todas las
realidades y seguir poniendo sobre la tierra este marco
legislativo amplio. 

Y es cierto lo que se ha comentado, que la ciencia, la
tecnología y la innovación no se inventa con esta ley, pero
permítame decirle al Grupo Parlamentario Popular, con todos
mis respetos, que todos esos sectores que se han dejado morir
-entre comillas-, tampoco se han dejado morir en esta
legislatura, que viene de muy largo, que es, probablemente,
además tuvo mucho que ver el Partido Popular con los recortes
abrumadores que se hicieron en ciencia, y si ya vamos al
histórico, el monocultivo turístico que se haya comido toda la
industria o que no haya dejado directamente nacer ningún otro
tipo de mercado económico, ningún otro tipo de posibilidad de
fortalecimiento económico, ni del conocimiento de la sociedad
balear, no viene de esta legislatura, es un histórico de hace más
de 40 años, y esa degradación de la economía balear, esa
dependencia de la economía balear, y esa falta de apuesta por
la ciencia, por la tecnología y por la innovación no es un hecho
natural, responde a políticas públicas equívocas que se han
tenido durante muchísimos años y que ahora -gracias también
al consenso de todos los grupos parlamentarios- estamos
poniendo remedio a todo esto.

Nada más. Gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part de MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, jo, per no repetir-me, però sí que hi ha una
qüestió que és el que ha comentat el Sr. Lafuente, de centres
tecnològics i això, crec que també a nivell de les Illes Balears
s'ha viscut una transformació en el sentit que el món
empresarial ha decidit apostar pel turisme i ha decidit deixar
d'apostar per altres sectors empresarials, i això en aquests 40
anys és el que hem viscut. I també, vull dir, l'administració no
ho pot suportar tot, no pot ser l'únic que..., realment un centre
tecnològic, que és una mescla de privada, com un centre mixt,
privat i públic, o almanco crec que és el que han estat aquests
centres que s'han esmentat, o privats i amb molt de suport
públic, també han de tenir molt d'impuls i molt de
convenciment de l'inversor privat; i jo crec que hi ha hagut una
aposta, que l'hem vista, i l'hem vista a tots els sectors, i crec que
el que ha esmentat vostè i molts d'altres, que l'aposta
empresarial d'aquestes illes aquests darrers 40 anys, s'ha desviat
totalment, quasi al cent per cent, cap al turisme, llavors, també
ha fet, no només és una qüestió de l'administració que hagi
pogut deixar caure..., que crec que també és vera que
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l'administració ha de fer una autocrítica, perquè tal vegada no
ha posat el focus en la importància de mantenir aquests altres
sectors empresarials, paral·lelament al turisme, però també és
cert que és molt difícil lluitar quan hi ha un sector empresarial
que no va per aquest camí.

I ho dic perquè també, en aquests moments -ja no de fa 40
anys-, sinó que en aquesta darrera dècada, que hem vist un
augment de les startups i de les petites empreses, quan cerquen
finançament no troben inversors locals, se n'han d'anar fora, per
què? Perquè als inversors locals, si no és turisme, no els
interessa res, i aquest és un problema real. Moltes petites
empreses que comencen a pujar, al Parc Bit o d’altres, que
quan cerquen finançament no troben inversors locals, se n'han
d'anar als Estats Units, se n'han d'anar a Europa. Què passa?
Idò que la domiciliació d’aquestes empreses canvia, després, és
clar, aquests inversors després què fan, idò els interessa que les
empreses siguin fora.

Per tant, és una qüestió en la qual el sector econòmic també
ha de fer, el privat, també ha de fer autocrítica, o nosaltres,
també, com a institucions, hem de convèncer de la importància
de canviar aquestes dinàmiques. I també és vera que, a vegades,
tant a centres tecnològics com a associacions, i jo li puc dir
perquè, jo, com a funcionària, clústers que hi ha hagut, també
el sector empresarial ha de tenir molt clar que és realment la
innovació, els clústers no són associacions d'empreses, és una
altra cosa, per tant, també hi ha d'haver una formació molt
important i una cultura de la innovació, que jo esper que entre
tots i amb l’instrument d’aquesta llei també pugui avançar en
aquesta direcció.

Jo crec que en el fons tots pensam el mateix i volem el
mateix, en el fons crec que aquesta és la idea. Jo crec que amb
aquest gran consens desitjam llarga vida a aquesta llei, i
sobretot que sigui un instrument útil i efectiu, sobretot, per
donar estabilitat econòmica a les nostres illes, per apostar per
aquesta acceleració de la transformació econòmica, perquè
davant aquesta crisi climàtica i aquesta crisi de recursos que
vivim i que s’accelerarà en els propers anys, el model de
turisme actual no es podrà mantenir, hi haurà una
transformació. Per tant, ens hem d'adaptar a aquesta
transformació també en altres sectors i intentar trobar una
estabilitat econòmica, per a tota la gent que viu en aquestes
illes.

Per tant, des de MÉS per Mallorca, donam les gràcies, però
també desitjam i creiem que entre tots hem de fer possible
aquest objectiu. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Socialista té la paraula
el Sr. Bona. 

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, només comentar que les
absències de segons quins grups parlamentaris, per desgràcia,
no són novetat, podem recordar, per exemple, la Llei
d'educació.

I vull agrair a la resta de grups parlamentaris el treball
realitzat en ponència, el to del  debat i la voluntat de consens.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Acabat el debat, passarem a les
votacions, començant amb les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Crec que els diputats deuen
tenir el seguiment.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, perdoni, Sr. President. En aquesta primera votació
anava a demanar votació separada, demanar la votació separada
d'aquesta primera votació.

EL SR. PRESIDENT:

Votació separada d’aquesta primera votació. D'acord.

Començarem, idò, per l'esmena 4498/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Repetirem la votació de la 4498/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara, l'esmena 4526/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l'esmena 4528/22.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

L'esmena 4527 té una proposta de transacció que el Grup
Parlamentari El Pi ha acceptat. Votam aquesta esmena amb
l'esmena transaccionada.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4476/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si ningú no demana votació separada, votació conjunta de
les esmenes 4451, 4472 i 4479/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4495/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena...

EL SR. BONA I CASAS:

Sr. President, demanaríem votació separada de l'esmena
4458, la primera.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President. Si podem fer tres votacions, li agrairia molt.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Començarem per la 4458/22.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4496/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Amb l’aplicació de l'article 103.2 del Reglament, es
pondera el resultat de la votació respecte del nombre dels
diputats i, per tant, es rebutjaria aquesta esmena.

Esmena 4497/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4460/22.
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Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Amb mitjana ponderada es rebutja aquesta esmena.

Passaríem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt. Si
ningú no demana votació separada, farem la votació conjunta
de les esmenes 4531, 4532, 4537, 4538, 4551, 4542, 4544,
4545, 4546, 4548 i 4549/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 4535 i 4536/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4553/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4547/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4550/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4533/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4529/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4539/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Passarem a les esmenes del Grup Parlamentari Popular.
Votació de l'esmena 4593/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes 4574, 4578, 4582 i 4583/22.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President, demanaria votar separadament les
dues primeres i les dues segones.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, ho farem així. Idò, votarem la 4574 i 4578/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I votació de les esmenes 4582 i 4583/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4594/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abans que digui tots els articles, si li sembla bé, li
demanaria votar, d’una banda, les 4573, 4575, 4586 i 4587/22,
en un grup; les 4577, 4579 i 4585/22, en un altre grup; i la
4588/22.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, votarem així les esmenes 4573, 4575, 4586 i
4587/22, conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 4577, 4579 i 4585/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Amb la ponderació es rebutgen aquestes esmenes.

I ara, una darrera votació d’aquest bloc, la 4588/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 7 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Passarem a les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
la primera votació és de la 4618/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4602/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 4614/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si ningú no demana votació separada...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Demanaria votació separada de la 4605, 4598 i 4599/22,
agrupar totes aquestes, sí, tres i tres.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, doncs passam a la votació conjunta de les esmenes
4605, 4598 i 4599/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I a la votació conjunta de les 4596, 4597 i 4601/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 4612 i 4595/22.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President. Demanaria votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Començam per la 4612/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I ara l’esmena 4595/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4617/22.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si ningú no demana votació separada...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, president, votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, de les dues. De la 4607/22.

EL SR. SECRETARI:

Tenia una transacció?

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4607/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 4603 té una transacció que el Grup Parlamentari
Ciudadanos ha dit que acceptava. Per tant, votarem aquesta
esmena transaccionada, la 4603/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4610/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 4604/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a les esmenes del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, la votació conjunta de les esmenes 4623, 4625,
4626 i 4627/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votació de l’esmena 4624/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Tornarem votar idò.

4624.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra, 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem a la votació dels articles i disposicions als
quals es mantenen esmenes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó Sr. President, demanaria votació separada del 17,
article 17.

EL SR. PRESIDENT:

Del 17, d’acord. Així, en aquest cas, votaríem primer
l’article 1, l’article 6, amb l’esmena incorporada, el 14 i
l’article 18.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

I ara votarem l’article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 2, amb l’esmena incorporada, i de
l’article 15.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, demano votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primer l’article 2, amb l’esmena incorporada.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat. Votació de l’article 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi Sr. President, li demanaria tres votacions: una,
amb l’article 5, el 34 i la disposició addicional quarta; una amb
l’article 7 i l’article 30; i una altra amb l’article 9.

EL SR. PRESIDENT:

Una altra amb l’article 9? I el 16 separada també?
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, fem el 9 i fem el 16.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

1 i 16 per favor, junts.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Així començam la votació dels articles 5, 34 i la
disposició addicional.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 7 i 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I votació de l’article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, no som 12?

EL SR. PRESIDENT:

Com?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No som 12 persones? Em sembla que..., perdoni, sóc jo que
m’he descomptat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, seguim amb la votació idò, amb la votació de
l’article 29, conjuntament amb la disposició addicional tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President, aquí demanaria tres votacions
també: una amb l’article 11, una amb l’article 12 i l’altra amb
el 13 i el 33.

EL SR. SECRETARI:

I la disposició final?

EL SR. PRESIDENT:

I la disposició addicional final segona bis?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, perdó, amb la disposició addicional segona bis també.

EL SR. PRESIDENT:

Així farem una votació amb l’article 11.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 13 i 33.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I votació de la disposició final segona bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles 26, amb la transacció incorporada, i
l’article 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació ara dels articles, disposicions, denominacions i
exposició de motius als quals no s’hi mantenen esmenes.

Votació idò de la denominació del projecte del llei,
denominació del títol primer, article tercer, denominació del
títol segon, denominació del capítol primer, denominació de la
secció primera, article desè, denominació de la secció segona,
denominació dels capítols segon, tercer i quart, article 19,
denominació dels títols tercer i quart, article 28, denominació
del títol cinquè, article 38 i l’índex.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 37.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles 21, 22, 23, 24, 25 i 35, de la disposició
addicional cinquena, de la disposició derogatòria única i de les
disposicions finals primera i segona.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat. Votació dels articles 4, 20 i 36 i de les
disposicions addicionals primera i segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional cinquena bis i de
l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Essent la darrera votació, en conseqüència, queda
dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència,
la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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