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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
de la comissió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Sí Sr. President, Tania Marí substitueix Sara Ramón.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

quedar que el sector instrumental es racionalitzaria, es
disminuiria i cream més sector instrumental. Per tant, totes
les meves esmenes que fan referència al sector instrumental,
que és l’ens de canvi climàtic, d’energia -perdó-, també han
estat rebutjades.
Per altra banda, hi ha totes aquelles esmenes que fan
referència que s’avisi les empreses abans de posar les
sancions i això no ho consider adient, ja que als ciutadans a
peu, quan ens posen una sanció no ens avisen en anterioritat,
simplement ens diuen: vostè ha fet això malament i ens posen
la sanció directament.

Sí Sr. President, Xelo Huertas substitueix Olga Ballester.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.
EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Després vull també descriure un poc l’11729, on sol·licit
l’eliminació d’”antropogènic”, perquè crec que el canvi
climàtic no es produeix exclusivament per les accions de
l’home. Sé que, segons em varen dir en ponència, la definició
europea és així tal i com està aquí, però crec que una llei tan
valenta com aquesta, doncs podrien ser un poc més valents i
també canviar la definició per una que seria més exacta.

Antonio Gómez sustituye a Miguel Vidal.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Patrícia Font substitueix Josep Castells.
EL SR. BORRÀS I BARBER:

Quant a l’11766, on afegesc “furgons i furgonetes”, potser
que en aquests moments no hi hagi ni furgons ni furgonetes
que puguin tenir una autonomia suficient, però com que això
no és immediat i va avançant molt ràpidament, la indústria
automobilística crec que quan ha de posar-se en vigor
definitivament ja hi haurà furgons i furgonetes, i crec que si ho
prevèiem abans molt millor.

Damià Borràs substitueix Juli Dalmau.
Elaboraci ó del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 9932/18, de
canvi climàtic i transició energètica.
En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Huertas, RGE núm. 11729,
11752, 11730, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736,
11737, 11738, 11739, 11740, 11754, 11743, 11744, 11771,
11747, 11750, 11767, 11755, 11759, 11761, 11768, 11762,
11763, 11764, 11765, 11769, 11751, 11770, 11766 i 11757,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Huertas, per un temps de
cinc minuts.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president. Bé, havia presentat 49 esmenes, de les
quals n’han quedades 33 de vives, bàsicament s’ajunten en tres
blocs, que són tot el referent a la part que el Parlament tingui
un control i nomeni la comissió d’experts, tot això ha estat
rebutjat, jo crec que és important que hi hagi aquest control i
que la comissió d’experts sigui elegida pel Parlament.
Per altra banda, hi ha totes les esmenes referents al sector
instrumental, com vostès saben, en els acords pel canvi es va

També volia comentar una esmena, que és la 12404, que és
referent als edificis de nova... que és del PP, edificis de nova
construcció. Crec que aquí el que hauríem de fer és preveure
que a la llarga tots els cotxes seran elèctrics i com a mínim
s’hauria de fer la pre-instal·lació a totes les places
d’aparcament, perquè si només fem un punt de recàrrega per
cada 5 aparcaments després tendrem els problemes i crec que
ara és l’hora que aquest problema no es presenti si el que fem
és fer una preinstal·lació abans.
Moltes gràcies President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Ara per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, RGE
núm. 12251, 12252, 12253, 12254, 12255, 12256, 12257,
12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266,
12267, 12268, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275
i 12276, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sí, moltes gràcies, Sr. P resident, senyores i senyors
diputats. Bé, sense perjudici que en el plenari faci una defensa
més extensa de les nostres esmenes, sí que comentaré alguns
aspectes fonamentals de les esmenes que el Grup
Parlamentari d’El Pi té en aquest projecte de llei i que no han
estat acceptades en ponència.
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Un primer grup d’esmenes són les relatives al tema de les
limitacions, prohibicions de circulació de determinats
vehicles. Aquí tenim un conjunt d’esmenes que podríem
començar per entendre que la prioritat de la llei i de la política
pública en relació amb aquesta qüestió hauria de ser
l’eliminació dels vehicles antics, perquè els vehicles antics
són els més contaminants. Per tant, tenim una esmena en
aquest sentit per marcar aquesta prioritat.
Tenim una altra esmena per definir exactament quins són
els vehicles d’emissions contaminants..., que no contaminen,
més ben dit, són els que diu la llei “vehicles amb emissions
contaminants directes nul·les”, però també entenem que
s’haurien d’afegir els vehicles catalogats com a zero
emissions, d’acord amb la normativa de trànsit.
I després també en tenim una altra també en relació amb
aquesta matèria, que és que puguin circular els vehicles que no
emetin emissions per sobre dels límits establerts.
Entenem que aquest conjunt d’esmenes podrien clarificar
i donar més seguretat a aquest àmbit d’actuació sobre la
circulació de vehicles i la contaminació que aquests generen.
Després tenim un grup d’esmenes relatives a l’Institut
Balear de l’Energia, concretament són dues. Nosaltres no
qüestio nam que aquest institut pugui promoure i gestionar
sistemes de producció d’energies renovables, o fins i tot
comercialitzar energia, el que pensam és que aquestes
funcions només les ha d’exercir en cas que el mercat presenti
importants deficiències. Per tant, entenem que aquesta funció
només s’ha de produir en determinats casos i de manera
excepcional, i no de manera ampla, com preveu la llei.
Tenim un seguit d’esmenes en relació amb algunes
determinacions de la llei, generals per a tots els ajuntaments,
que entenem que són inassumibles per als ajuntaments
inferiors a 5.000 habitants, em referesc a les auditories
energètiques i als plans d’acció municipals; aquí entenem que
aquests municipis haurien d’estar exonerats o que el reglament
els hauria de poder exonerar o que aquesta funció fos
assumida per la direcció general competent d’acord, en
col·laboracio amb l’ajuntament afectat.
Al Pla de transició energètica, tenim una esmena perquè
s’estableixi clarament que hi haurà un termini d’informació
pública.
En relació amb la perspectiva climàtica tenim esmenes
perquè aquesta perspectiva climàtica s’integri dins el procés
d’avaluació ambiental dels projectes i dels plans que ja són a
la normativa sectorial corresponent, i que la perspectiva
climàtica sigui exigible als nous desenvolupaments concretant
que això vol dir als sòls urbanitzables i a la nova formulació,
revisió i adaptació dels plans directors sectorials, dels plans
territorials i dels plans generals urbanístics.
També tenim un grup d’esmenes per matisar la
determinació de la llei respecte que les seves exigències
siguin aplicables a les reformes d’edificis, entenem que no
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qualsevol reforma..., canviar una rajola no ha de significar que
t’hagis d’adaptar a totes les determinacions perquè
simplement això no és possible, no és viable, és absurd. Per
tant, volem insistir que aquestes determinacions seran
exigibles, si se es produeix una reforma integral -integral- de
l’edifici, si no, no.
Tenim una altra esmena en relació amb les edificacions en
sòl rústic, entenem que s’han d’adaptar i han de tenir aquesta
energies renovable sempre que tenguin... que es trobin a una
distància gran de la xarxa, si es troben a una distància petita al
final entenem que és molt millor que estiguin connectades a
la xarxa.
En relació amb l’aplicació de la llei, també tenim una sèrie
d’esmenes que matisen les determinacions. Per què? Perquè
diem: les instal·lacions..., l’important és que, a les empreses,
els sigui aplicable aquesta exigència si les instal·lacions
possiblement contaminants es troben ubicades a les Illes
Balears, no perquè l’empresa sigui titular d’altres
instal·lacions fora de les Illes Balears s’hagi d’aplicar aquesta
llei. El mateix diem sobre els cotxes de lloguer, als cotxes de
lloguer, se’ls ha d’aplicar a les empreses si els cotxes circulen
per Balears, però si els cotxes circulen fora de Balears
entenem que no tenim capacitat per aplicar aquesta normativa.
I finalment tenim una esmena en relació amb el tema del
tancament d’Es Murterar. Entenem que la descarbonització és
un procés irreversible, ara bé, entenem que establir uns
terminis tancats, quan no tenim l’alternativa d’energies
renovables i existeixen dubtes raonables sobre la garantia de
subministrament, és agosarat com a mínim i, per tant, entenem
que aquest tema també s’hauria de puntualitzar i canviar.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 12308,
12778, 12295, 12309, 12311, 12315, 12281, 12299, 12453,
12301, 12289, 12290, 12282, 12292, 12293, 12294, 12286
i 12287/18, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un temps de deu minuts.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, primer
vull dir que retirarem l’esmena 12308 sobre “prosumidors”
que feia una definició d’aquest concepte, entenem que a la llei
ja es pot recollir aquest concepte malgrat no quedi amb
aquesta denominació.
Bé, fent una introducció, nosaltres entenem que hem de
ser pioners, serem pioners ja amb aquesta llei de canvi
climàtic a l’Estat espanyol, però hem de ser una mica més
valents amb els objectius d’aquesta llei perquè el canvi
climàtic és una carrera contra rellotge i ja els organismes
internacionals van dir que els territoris insulars havien de
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servir d’exemple als altres territoris, per les nostres distàncies
curtes, per les nostres característiques que poden propiciar
que siguem més valents amb els objectius que haurem de
complir i que marcarà la Unió Europea, que marquen els
Acords de Paris.
Per això, per dur a terme tots aquests canvis necessitam
polítiques transversals, necessitam, per una banda, disminuir
el consum, augmentar l’eficiència energètica, però no podem
deixar de banda que per aconseguir això necessitarem un
decreixement, i això pensam nosaltres que és una qüestió
evident i per això hem fet una esmena a l’exposició de motius
i per això anam més enllà amb els objectius que marca aquesta
llei, perquè és necessari un canvi de consciència i si no, si les
institucions no s’avancen en aquest canvi, idò, poc podrem fer.
Ja s’han aprovat algunes esmenes nostres, per una part
nosaltres pensam que l’energia pública ha de ser l’eix central
per aconseguir aquesta transició energètica, per això s’ha de
fer una inversió mínima en generació d’energies renovables,
en instal·lació de plaques fotovoltaiques i en aquesta línia de
fomentar l’energia pública, idò pensam que és molt important
i en aquest sentit va la nostra esmena a l’Institut Balear de
l’Energia, que es pugui comercialitzar energia per part
d’aquest institut.
Ja es pot participar o crear societats mercantils, però
pensam que l’institut també ha de ser capaç de comercialitzar
energia perquè el Sr. Portaveu d’El Pi deia que si el mercat té
importants deficiències l’Institut Balear de l’Energia ha de ser
capaç d’assumir algunes competències, nosaltres pensam que
el mercat ja té importants deficiències, que el mercat ara
mateix és un oligopoli que juga amb els preus de l’energia, que
fins i tot, presumptament, especula aturant centrals, com va
passar al 2 017, i aprofitant perquè pugin els preus en plena
onada de fred i per això pensam que la iniciativa pública ha de
se fonamental per suplir aquestes deficiències que ja té el
mercat. Per això, idò tenim una esmena i sé que hi ha una
transacció a aquest Institut Balear de l’Energia, és la 12295,
per tal que es pugui comercialitzar energia, com deia.
Després hi ha l’esmena 12281, sobre el registre
d’autoconsum, nosaltres proposam que la inscripció pugui ser
telemàtica i gratuïta per facilitar aquest autoconsum i per
poder fer estudi de les polítiques que s’han de dur a terme.
Després tenim l’esmena 12309 en què, en la reducció
d’emissions, demanam que hi hagi un 95% a l’any 2050, és una
d’aquestes esmenes que vol que els objectius siguin més
valents. I en la mateixa línia, la 12311, en què demanem en
aquest estalvi, en aquesta eficiència, que hi hagi al 2030 un
33% i al 2050 un 40, un 60, perdó.
Sobre el tema dels aparcaments, que és una qüestió
fonamental en aquesta llei, nosaltres hem posat una esmena,
la 12299, per tal de tornar als 1.000 m2 i no anar a aquests
1.500 metres. Entenem que l’esforç que han de fer les
empreses i les persones jurídiques o físiques que tenen
aquests aparcaments han de ser importants i pensam que 1.000
metres és una xifra que és l’adequada.

I després, sobre aquest tema també dels aparcaments, la
12290, nosaltres volem eliminar aquesta excepció que es fa
amb empreses que tenen més de 10 pàrquings, entenem que
precisament aquestes empreses ho tenen més fàcil per posar
aquestes plaques fotovoltaiques i no hi ha raó per dir que els
que tenen un pàrquing o do s sí que facin això en un any
determinat i els altres, no.
I sobre el tema dels aparcaments nosaltres vàrem posar una
esmena, la 12453, que tracta sobre els dipòsits de cotxes de
lloguer, que entenem que d’alguna manera aquests dipòsits
estan en una mena de buit legal, no són aparcaments, són una
espècie de magatzems i pensam que els consells insulars han
de poder regular aquesta qüestió, precisament en un àmbit en
què es demanarà que molts dels vehicles siguin elèctrics
d’aquí poc.
En aquest sentit va la nostra esmena a l’annex, que pensam
que l’adquisició i el nombre total de vehicles dels rent a cars
ha de ser cent per cent elèctrics el 2040, precisament, com
deia abans, hem de ser pioners, els territoris insulars tenim
aquesta capacitat, els rent a cars renoven les seves flo tes
constantment i pensam que aquests objectius es poden
avançar. Entenem que, malgrat no s’aprovi aquesta esmena, els
objectius es poden sobrepassar, però d’alguna manera si queda
reflectit a la llei doncs aquest canvi serà més ràpid.
Sobre les esmenes dels altres grups, evidentment nosaltres
no estam d’acord amb el que s’ha dit sobre Es Murterar,
pensam que si s’avança, com s’ha d’avançar, serà suficient
l’energia que es pugui generar, hi haurà una suficiència en el
sistema energètic i, per tant, els terminis que s’estableixen
són adequats.
I sí que volíem manifestar el nostre suport a l’esmena de
MÉS per Menorca, perquè el Govern tengui un any per fer una
proposta de fiscalitat, pensam que els imposts verds eren un
compromís, que els acords pel canvi i aquest go vern ja han
parlat moltes vegades en aquest parlament sobre aquestes
figures impositives i pensam que un any per fer una proposta
és una proposta, valgui la redundància, adequada, no hi ha un
compromís concret, sinó que el Govern té la potestat per fer
aquesta proposta.
Res més per la meva part. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara per defensar l’esmena
conjunta dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Socialista, RGE núm. 12343/18, i per posicionar-se respecte
de les esmenes presentades per altres grups parlamentaris, té
la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
l’Hble. Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. Bé, com a MÉS per Mallorca estam
satisfets que hagi arribat el moment d’avui aquí, a comissió,
que, per tant s’acosti el moment d’aprovar aquesta llei de canvi
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climàtic, que ja fa temps que va ser un eix principal d’aquests
acords pel canvi, que fa molt de temps que es treballa pel
Govern, que està, diguem, en públic a debat i que, per tant,
creiem que és avanç molt important. Nosaltres sí que la veiem
una llei valenta, que ha cercat el màxim consens, una llei
avançada, però també a la vegada prudent; però sí que té passes
importants amb el tema dels vehicles, amb el tema de les
instal·lacions, amb el tema de pro gramar en quin moment
aquestes instal·lacions ja no es poden seguir utilitzant o
renovar tecnologies que no siguin d’emissió zero. Nosaltres
això ho veiem molt important.
Creiem que com a illes no podem quedar enrere a
incrementar l’autoconsum i l’aposta per les renovables, crec
que aquesta llei precisament fa això, augmentar les
possibilitats d’autoconsum i d’increment de les renovables a
les nostres illes. Per tant, això vol dir minvar la dependència
energètica de cara a l’exterior que com a territori insular el
veiem molt important.
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Pel que fa a la resta dels grups parlamentaris mantindrem
el no stre sentit del vot, tret que s’acordi per part que les
propostes que es facin, alguna transacció que ens sembli, com
a MÉS per Mallorca, que també sigui acceptable o que sigui
millor, que millo ri el text que en aquest moment té la llei
actual, en aquest moment, o el dictamen com ha quedat.
Per tant, només dir que sí, que l’esmena de MÉS per
Menorca, la 12444, sí que esperam trobar un acord perquè ens
sembla molt important aquesta protecció del medi nocturn de
les Illes Balears en el sentit que sí que és vera que la
contaminació lumínica de nit és un tema constant, és un tema
vigent, és un tema que preocupa i és un tema que ens ha
d’ocupar, per tant, creiem, possibilitem que arribem a un acord
i que, per tant, aquests tipus de millores del text de la llei es
puguin aprovar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

No coincidim amb certes qüestions que han plantejat altres
grups que no veuen útil l’Institut d’Energia, nosaltres
precisament creiem que és un instrument que pot donar a
fer..., una eina útil per fer una passa de gegant a les nostres
illes a l’hora d’implantar aquestes polítiques de potenciació de
l’energia renovable, passes de gegant perquè hem de contar
que venim precisament d’un impost del sol, que fins fa molt
poquet el P P ens tenia sumits en la foscor amb aquesta
penalització de les energies renovables; creiem que la
derogació d’aquest impost al sol i ara amb l’apro vació
d’aquesta llei de canvi climàtic per part d’aquesta cambra i, per
tant, aquesta implantació d’aquestes noves polítiques
energètiques, donaran llum a les nostres illes i crec que ens
permetran avançar, malgrat que aquesta penalització que ha
durat tants d’anys del Partit Popular amb l’impost al sol ha
costat un retard molt important, no tan sols a aquestes illes,
arreu de l’Estat espanyol, i que, per tant, costarà molt
recuperar totes les passes que molts altres estats europeus ja
duen per avançat i que ja fa estona que avancen.
I sempre, no ens cansam de dir que, per exemple, sempre
po sam l’exemple d’Alemanya, no pot ser que Alemanya, un
país que té molt menys sol que nosaltres, vagi molt més
avançat en energies renovables pel que fa a l’Estat espanyol o
pel que fa a territoris insulars, on nosaltres sempre bravejam
que tenim més hores de sol.
Bé, dit això, crec que el tema de l’esmena que a nosaltres
ens queda viva, que pensam i esperam que parlem i que
puguem arribar a un acord entre to ts per aprovar-la, que és
aquesta, la 12343, que es va presentar en el sentit precisament
de cercar una flexibilitat, donar unes eines de flexibilització
als ajuntaments a l’hora del seu planejament urbanístic, a
l’hora d’afavorir que a la rehabilitació d’edificis la implantació
de la millo ra de l’eficiència energètica fos possible i no,
diguem, una petita norma urbanística que fos una trava
insuperable a l’hora de donar passes endavant en aquest sentit
a nivell municipal. Per tant, esperem que aquesta esmena al
final entre les millores que puguem posar tots sigui aprovada.

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 12345,
12346, 12347, 12348, 12350, 12352, 12353, 12354, 12355,
12356, 12357, 12358, 12415, 12360, 12361, 12362, 12363,
12364, 12365, 12366, 12367, 12368, 12370, 12371, 12372,
12373, 12375, 12376, 12377, 12378, 12380, 12382, 12384,
12385, 12386, 12388, 12389, 12390, 12391, 12392, 12393,
12395, 12396, 12414, 12397, 12398, 12399, 12400, 12401,
12402, 12404, 12405, 12406, 12411, 12407, 12408, 12409
i 12410/18, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sra. Marí, per un temps de deu minuts.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, president, però crec que era el torn del diputat
socialista. Li toca després? Perfecte.
Gràcies, president. Amb caràcter previ, volia indicar que
l’esmena 12394 , referent a l’article 52, del Grup Popular
apareix a l’informe de ponència com a rebutjada i realment va
ser transaccionada, no apareix com una esmena viva i tampoc
no queda transcrita al text, però sí que apareix a la votació, a
la pàgina 16 del seguiment.
Per altra banda, l’esmena 12404, a la votació figura com a
esmena de Podem, i és una esmena del Partit Popular.
I ara per defensar les esmenes del Partit Popular que
queden vives fins ara al projecte de llei de canvi climàtic i
transició energètica, encara que ens reservam el debat de fons
al que puguem dir en el plenari, no faré una defensa una per
una de les esmenes que resten vives, ja que varen ser
explicades i debatudes en ponència. Sí que hem de dir que el
Grup Popular, el nostre grup, està d’acord amb l’objectiu
general que persegueix aquesta llei i m’agradaria que això
quedi ben clar, encara i compartir amb tots els grups
parlamentaris la ferma convicció de la necessitat d’una llei per
pal·liar el canvi climàtic i aconseguir una transició energètica
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eficient, no podem estar d’acord amb determinades mesures
que aquesta llei imposarà, sense respectar els terminis que
s’estableixen per la Unió Europea.
Per aquest motiu, per la necessitat d’aprovar una Llei de
canvi climàtic, el Grup Popular no va presentar una esmena a
la totalitat i hem mantingut una postura d’abstenció a diversos
articles, però també el nostre suport a altres votant a favor.
Les esmenes que nosaltres mantenim bàsicament giren entorn
d’un plantejament que fa la llei que a priori no compartim, si
bé els objectius finals sí que els compartim, no podem fer-ho
amb el camí que s’ha traçat. No podem compartir algunes
mesures que s’estableixen en el projecte perquè van molt més
enllà del que estableix la normativa estatal i comunitària.
Per tant, dintre de les 70 esmenes presentades pel Partit
Popular, es mantenen vives 58 esmenes, que discrepen dels
objectius percentuals i dels objectius d’algunes mesures quant
a terminis que contempla aquest projecte de llei. No podem
establir terminis que ens facin ser menys competitius, no
front d’altres països, sinó menys competitius i més desiguals
front d’altres comunitats autònomes. El nostre objectiu ha de
ser aconseguir un marc més harmonitzat perquè tots els països
apliquin les mateixes mesures que aconsegueixin combatre de
manera efectiva el canvi climàtic que patim.
Per tant, el nostre grup parlamentari manté les esmenes
que postulen la supressió de les noves figures impositives que
co ntempla el projecte de llei. Noves obligacions que
consideram innecessàries i inoperatives, que realment no
combatran el canvi climàtic, terminis que no comparteix la
Unió Europea i mesures que van en co ntra de l’evolució
tecnològica.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos RGE núm. 1242 8 ,
12429, 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436,
12417, 12420, 12421, 12427, 12425, 12418, 12419, 12422,
12454, 12455, 12456 i 12427 /1 8 té la paraula l’Hble. Sra.
Ballester per un temps de 5 minuts.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, Presidente. En primer lugar comentar que
retiraremos 3 enmiendas, retiramos la enmienda 12431,
12421 y la 12429. Como no hemos estado en ponencia, sí que
explicaremos un poco las enmiendas que nos de tiempo , al
menos las que consideramos más importantes.
En primer lugar, tenemos la enmienda 12428, en ella
proponemos cambiar el nombre del Instituto Balear de la
Energía, a nosotros nos parece importante que el nombre sea
Instituto Balear del Cambio Climático y Transición
Energética, porque consideramos que ese instituto ha de tener
unas funciones transversales si su objetivo es mitigar el
cambio climático y contribuir a la transición energética. Este

objetivo de contribuir a mitigar el cambio climático o a la
transición energética, consideramos que no abarca sólo a la
energía, sino también a muchos otros ámbitos como puede ser
por ejemplo la construcción, o las instalaciones de
maquinaria, donde en ambos ámbitos se ha de buscar poner
medidas de eficiencia, así como también debería abarcar por
ejemplo el ámbito de la movilidad. Por lo tanto, consideramos
que llamar ese instituto como Instituto Balear de la Energía lo
que hace es acotar las funciones de la transversalidad que
podría tener ese instituto.
Después tenemos la enmienda al artículo 26, -perdónpasaría a la enmienda al artículo 58, la 1 2424, donde se
propone un punto 1 bis al artículo 58, que versa so bre la
promoción de la movilidad sostenible, proponemos que a
partir de la aprobación de esta ley se establezcan ayudas para
la sustitución de vehículos de combustión interna radicados en
las Islas Baleares, por vehículo cero emisiones, a través de un
plan auto nómico que tendrá como mínimo la duración de 7
años. Consideramos que si de verdad queremos que los
ciudadanos hagan el cambio, tenemos que realizar este plan de
sustitución.
Además en el artículo 58 con la enmienda 12435, se
propone un punto 1 ter, al artículo 58 también, que versa sobre
la promoción de la movilidad sostenible y proponemos que a
partir de la aprobación de esta ley se establezcan deducciones
o bonificaciones impositivas a todos aquellos vehículos cero
emisiones.
Por otra parte tenemos al artículo 60 la enmienda 12418,
donde suprimimos el punto 2. Aquel punto donde implica que
las empresas sigan un procedimiento que les dicta el Govern
para llegar al 100% de las emisiones cero en el 2050 para su
movilidad. Nosotros pensamos que ya hay en la disposición
tercera un procedimiento para llegar al 100% de emisiones
cero y que, por lo tanto, sean las empresas las que programen
cómo quieren realizarlo.
Después tenemos una enmienda al artículo 26, la 12434,
12435, y al artículo 28 la 12436; estas enmiendas hacen
referencia al cálculo de la huella de carbono de las emisiones
difusas realizadas por las PIME. Nosotros eliminamos dos
puntos del artículo 26, para eliminar la obligación de las PIME
a que tengan que calcular anualmente la huella de carbono de
su actividad y a registrar anualmente este documento de la
huella de carbono. Nosotros pro ponemos que las PIME
cumplan con las obligaciones de la ley, en cuanto a reducir
progresivamente sus emisiones de gaste invernadero y de
eficiencia energética, pero no que tengan que pagar a una
empresa externa para que les realice cada año ese cálculo, para
luego realizar todos los trámites de registrar; nosotros no
queremos más tasas, ni más pro cedimientos para nuestras
PIME y autónomos, que están asfixiados con una presión
fiscal y unos altísimos procedimientos burocráticos, y lo que
sí proponemos es que sí, efectivamente, se invierta en cumplir
con todas las medidas propuestas por esta ley.
Y por último, porque no tengo mucho tiempo y quiero
dejar claro, el artículo en cuanto a la enmienda a la
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disposición adicional tercera. Me gustaría dejar claro, porque
ha habido una modificación, automodificación de las
enmiendas porque hubo un error al registrarlas, está todo
registrado , pero comentar como quedan los apartados. El
apartado a) de la disposición adicional tercera, nosotros lo
dejamos como lo dispuesto en la enmienda 12455. El apartado
b) queda redactado como lo dispuesto en la enmienda 12623.
Añadimos un apartado c), que queda redactado según la
enmienda 12624. Y también añadimos un apartado b), que
queda redactado según la enmienda 12622.
Entonces comentar que nosotros hemos modificado todo
este artículo, con el objetivo de que no queremos prohibir la
circulació n o la entrada de vehículos diesel hasta el final.
¿Qué objetivo es éste? Que los vehículos diesel que entren
tendrán una tasa en 2025; en 2035 proponemos que esa tasa
también se haga extensiva a los vehículos radicados en
Baleares, y que en 2045 ya no existan vehículos de
combustión interna.
¿Con esto qué pretendemos? Pretendemos dar un tiempo
para que los..., cuando el ciudadano vaya a cambiar el vehículo
sepa que existe esta normativa, que en 2045 se va a prohibir,
o que en 2035 va a tener que pagar una tasa. Por lo tanto, de
manera voluntaria modifique y vaya hacia la compra de un
vehículo de emisiones cero, que además tendrá ayudas porque
en el apartado d) también proponemos ayudas y bonificaciones
para la compra de estos vehículos.
Y únicamente..., por último decir que nos parece... o sea,
nosotros proponemos que en 2025 a la entrada de vehículos
se le ponga una tasa, porque lo que no podemos hacer es...
EL SR. PRESIDENT:
Ha d’acabar ja. Ho sento molt, pèro ha d’acabar... té cinc
minuts,...
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm. 12447, 12440,
12446, 12438, 12444/18, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu minuts.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Al nostre grup li
queden cinc esmenes vives, però anunciem que en retirem
dues: la 12447 i la 12446.
Respecte de la resta d’esmenes que ens queden vives, a la
12440 es proposa que un dels vocals del consell
d’administració sigui un representant de l’Agència de la
Biosfera, tot atenent els criteris de professionalitat que
exigeix un òrgan d’aquest tipus.
A la 12438 insistim en la necessitat d’aplicar una fiscalitat
verda, tal i com ens demana Europa. Per açò proposam que el
Govern disposi d’un any per presentar una proposta normativa
de fiscalitat ambiental. Insistesc, demanam una proposta, que
després ja hauria de ser debatuda. Creiem que aquest debat
l’hem de fer seriosament d’una vegada per totes.
La 12444, aquesta esmena ha dut maldecaps, molts, però
és una proposta que ens ve del consell insular directament i
ens interessa moltíssim; la presentam com a nova disposició
final per tal de modificar els percentatges dels fluxos de
l’enllumenat, no la quantia de les sancions. Quan es va redactar
la Llei del 2005, de protecció del medi nocturn, no existien
les denominacions de destinació turística i reserva Starlight
amb les quals, per cert, ha estat distingida fa pocs dies
Menorca, a FITUR. Tampoc no existia la tecnologia per poder
assolir valors d’FHS i possibilitats de regulació, que avui sí
que són possibles. Ser reserva Starlight implica el compromís
de l’administració per pro tegir el cel nocturn i eliminar la
contaminació lumínica per a l’òptima observació astronòmica.

... treinta segundos...
EL SR. PRESIDENT:
... té cinc minuts, no té deu minuts com la resta dels grups, ho
sento molt,...
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
... perdón...

Entenem que la redacció actual du problemes amb la qual
cosa estem disposats a escoltar qualsevol proposta de
transacció.
P er altra banda, voldria fer una proposta de transacció a
l’esmena 12343 del Grup Socialista i de MÉS per Mallorca,
sobre les condicions urbanístiques aplicables en la
rehabilitació d’edificis amb la finalitat de la millora de
l’eficiència energètica. Tenen el text en les seves mans per tal
que el puguin llegir.

EL SR. PRESIDENT:
... però ha d’acabar.

Respecte de les altres esmenes, mantindrem el mateix vot
fet a ponència a excepció d’aquelles esmenes transaccionades
i que hagin estat acceptades, les quals votarem a favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gràcies.
Sí.
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EL SR. PRESIDENT:
Mo ltes gràcies, Sra. Font. Ara per defensar l’esmena
conjunta dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i
Socialista, RGE núm. 12343/18, i per posicionar-se respecte
a les esmenes presentades per altres grups parlamentaris té la
paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, president. Abans de res, permeti’m que anunciï
que faré de manera... al seu torn votació separada de l’esmena
12256, del Grup El Pi, que afecta l’article 10.3, on demana
que consti a la llei que els plans directors hagin de tenir una
exposició pública prèvia a la seva aprovació, com que estam
d’acord amb l’esmena que es proposa, tot i que vam votar que
no a ponència, tenim la intenció de votar favorablement avui
i, per tant, demanaré votació separada, que al seguiment està
conjunta, i ja la don per defensada, per defensat el canvi de
posició.
Igualment a la 12315 del Grup Podem, que afecta l’article
32, que també acceptarem la seva redacció literal. Havíem dit
en ponència que presentaríem una transacció, però finalment
acceptarem la redacció literal sense alteracions.
I ara sí permeti’m que passi a plantejar algunes propostes
de transacció que tenen tots els grups per escrit, una a l’article
8.3, l’esmena 12295 de Podem, la qual afecta l’Institut Balear
de l’Energia on, per deixar més clar que aquest institut entre
les seves funcions té també la de la comercialització d’energia
d’acord sempre amb les normes i la legislació vigent.
Al grup El Pi li faria una... proposta de transacció a
l’article... a l’esmena 12255, on proposa un nou punt a l’article
9, al qual ha fet al·lusió el Sr. Melià en la seva intervenció, que
parla -diguéssim- de les auditories energètiques i la figura del
gestor energètic a municipis amb una població inferior a
5.000, entenem que els ajuntaments poden tenir una especial
dificultat a... poder fer aquestes qüestions per si mateixos.
Vam presentar en ponència una transacció al Sr. Melià, de
modificació per l’article, ell va dir que li semblava bé aquesta
redacció, sempre i quan incorporéssim també alguna
referència que mentrestant no es desenvo lupés
reglamentàriament aquesta normativa estiguessin exempts
d’haver de fer aquestes auditories energètiques, i així ho hem
recollit.
Per tant, el que proposaríem és la modificació de
l’article..., perdó, la modificació de l’esmena que afecta el
punt 9, a un nou punt de l’article número 9, amb el redactat que
ell mateix ha ofert en ponència, però afegiríem també dins la
mateixa esmena l’addició d’una nova disposició transitòria,
que parla que “mentre no s’aprovin (...) el desenvolupament
reglamentari, que fa referència a l’article... al nou punt que
incorporam a l’article 9, no serà exigible aquesta auditoria.
P er deixar clar que mentrestant serà responsabilitat del
Govern reglamentar per donar solució als ajuntaments menors
de 5.000 habitants i que mentrestant aquells n’estan exempts.

Així mateix pro posem una transacció a l’esmena 12386
del Partit Popular, simplement és un canvi de redactat del nou
punt e) que proposen afegir a l’article 48.3, que parla de les
instal·lacions destinades a... inversions destinades a
autosuficiència energètica a explotacions agràries d’acord
amb el que preveu la Llei agrària. Simplement és permetre
també, que així ho preveu la Llei agrària, que les explotacions
agràries no hagin de passar per interès general per fer
instal·lacions energètiques per a autosuficiència energètica.
Evidentment no convertir un sembrat en un camp de plaques
solars sense cap tipus de control per -diguéssim- aportar
energia al sistema global, d’energètic, sinó per (...) que sigui
autosuficiència.
I com veuran, en el document que els he passat els he
adjuntat el que diu l’article 116 de la Llei agrària, al qual fa
referència la proposta de transacció, perquè tenguin més clar
generalment quin és el marc legal a què fa referència la
proposta.
Així mateix hem fet una transacció sobre aparcaments
d’edificis residencials de més de 40 places d’estacionament
a l’esmena 12404 del PP a l’article 63.1.
També presentam una proposta de transacció a l’esmena
11768 de la Sra. Xelo Huertas, afecta l’article 87.a), queda...
quant a l’increment del deure de reducció d’emissions difuses
de gasos d’efecte hivernacle, la Sra. (...) una vegada tenia
dubtes la Sra. Huertas i, per tant, ara entenem que amb aquesta
redacció queda més clar el sentit. Esperem que la pugui
acceptar.
I també he de dir que l’esmena a la qual ha fet al·lusió MÉS
per Menorca, que va ser una reflexió que va fer..., que ve arran
d’una reflexió el Sr. Melià també en comissió , és sobre la
disposició addicional, una esmena que afegeix una nova
disposició addicional a la llei sobre les condicions
urbanístiques aplicables a la rehabilitació d’edificis amb la
finalitat de la millora en la eficiència energètica, tenia raó el
Sr. Melià, quan deia que no té... que no és lògic que aquestes
condicions estiguin establertes a la llicència de l’obra, perquè
evidentment açò de la llicència és un acte reglat i, com poses
condicions a un acte reglat?, sinó que ha de ser al planejament
urbanístic municipal on s’han de posar aquestes condicions, i
per açò MÉS per Menorca ha tengut la gentilesa de presentar
aquesta transacció i per corregir aquest error de la llei que
evidentment el Sr. Melià va detectar i també li estam agraït per
la detecció que ell va fer.
Així mateix, presentam una esmena, no la llegiré que és
molt llarga, la 12440, és una transacció a la 12444, del Grup
MÉS per Menorca, sobre la disposició final desena, que
afecta, modifica la Llei de protecció del medi nocturn a les
Illes Balears, que efectivament és una petició d’alguna manera
o una iniciativa que neix també del Govern del Consell Insular
de Menorca perquè a l’hora de reglamentar el Consell Insular
de Menorca sobre aquests aspectes, per poder accedir
sobretot al projecte Start Light, que és un projecte que el
Consell Insular de Menorca ja en el temps del Sr. Tadeo quan
era president també impulsava el Consell, vull dir, és un
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projecte compartit per tota la societat menorquina, diguéssim,
el redactat de la llei impedia reglamentar i poder accedir a
aquest projecte. Per tant, intentam fer una modificació, no és
tan fàcil, és prou complex, però que entenem que ajuda a
aconseguir aquest objectiu del Consell Insular de Menorca.
Finalment, i els deman disculpes, els deman disculpes
perquè és una cosa que no m’agrada fer i crec que no és molt
raonable que la facem, i manco per costum, però els he de
presentar una proposta de transacció sobre un article de la llei
que no té esmena viva, de fet ni viva ni morta, no ha tengut
esmena, per tant, deman la benevolència de to ts vostès per
permetre la incorporació d’aquesta esmena in voce, que
present ara, a la disposició final tercera, punt 5 bis; és una
disposició final que modifica el Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears i el Decret 96/2005, d’aprovació
definitiva del pla, i també el Decret 33/2015, que és el cas que
ens afecta més concretament ara, diguéssim de modificació
del Pla director sectorial. És una esmena molt tècnica que
simplement ara l’entregaré al lletrat, simplement el que fa és
permetre, facultar el director general competent en matèria
d’Energia que si es ves amb coratge amb els perns perforadors
ha establert les mesures tècniques corresponents, per tant,
parlam de plaques solars, el decret fixa uns models de perns
de subjecció d’aquestes plaques que no són bons, sembla, per
a tots els terrenys on s’han de poder posar aquestes plaques,
i fa que, evidentment, la solució alternativa sigui el fet...,
encolar-les amb ciment.
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espanyola igual està avançant o ens passa davant d’aquesta i
possiblement també la normativa europea. És a dir,
evidentment ara o fem una passa més nosaltres ara o acabarem
anant a remolc ben properament.
Poc res més ja i dir-li simplement a la Sra. Tania Mari,
amb tot el meu afecte, que estic convençut que comparteixen
els objectius que..., que la llei lament que no puguin..., que no
estiguin d’acord amb els mitjans, en tot cas, sí li diré que estic
segur que dins la seva formació acadèmica no ha fet cap
màster a la càtedra de Física Atòmica de la Universitat de
Sevilla, eh!, no té cap màster a la càtedra del Sr. Javier Brey,
cosí de l’expresident Rajoy, perquè negava el canvi climàtic;
de la seva esmena es dedueix que vostè està preocupada pel
canvi climàtic i hi vol posar mesures, no les compartim
moltes, algunes (...), però sí que en tot cas entenem que vostè
té una sensibilitat important a favor de combatre i de resoldre
els problemes del canvi climàtic.
Res més, president, gràcies per la seva paciència.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Borràs. Ara en torn de rèplica i contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Huertas, per un
temps de cinc minuts.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Evidentment, com que la intenció és que aquestes plaques
solars tenguin en el moment que siguin obsoletes o en un futur
puguin ser reversibles i es puguin recuperar si a un moment
deixa de tenir utilitat aquell parc solar, es pugui restituir el
medi natural a les seves condicions inicials. Per açò, fem
aquest petit canvi perquè la solució final no hagi de ser sempre
haver de cimentar o fo rmigonar, millor dit, per poder
subjectar quan hi ha mitjans tècnics que ho permeten, però que
per un excés de zel a l’hora de fer el Decret 33/2015, per un
excés de zel no es poden aplicar; és diguéssim eixamplar el
model. Evidentment vostès votaran el que considerin, jo sí que
els demanaria que em permetin aquesta cosa tan estrambòtica
i tan poc rigorosa de presentar in voce aquesta transacció. En
tot cas, els ho he passat també per escrit.

Gràcies, president, seré breu. Únicament em referiré a la
transacció que ha proposat el representant del Grup
Parlamentari Socialista. No acceptaré aquesta transacció
perquè realment el que vull que s’elimini és l’avís, és a dir, ja
he dit, als ciutadans a peu no se’ls avisa ni una ni dues ni res,
tu vas amb el cotxe i et passes de velocitat permesa i no et
diuen, escolti, és que vostè anava a 130, no, no, et posen la
multa directament sense cap tipus d’avís. Per tant, no entenc
perquè els infractors, en aquest cas, empreses, han de ser
avisades amb anterioritat a posar la sanció.

Em queda supò s que poc temps i crec que ja defensaré
també la meva posició més al Ple, evidentment després
d’aquesta prolixa informació que els he hagut de donar o
fixació que he hagut de fer em queda poc temps. Per tant, ja
les defensaré.

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

Simplement el tema dels vehicles diesel. Mentre venia cap
aquí avui sentia una informació que set de cada deu ciutats
alemanyes tenen problemes de contaminació, superen els
nivells de contaminació ambiental permesos per la
co ntaminació dels vehicles diesel amb l’increment de
temperatures a efectes del canvi climàtic. Alguna cosa per tant
hem de fer, alguna cosa per tant hem de fer i és cert que s’hi
va una mica més endavant del que diu la normativa europea
actual i del que diu la normativa espanyola actual, però
evidentment d’aquí un any possiblement la normativa

Gràcies, Sr. President. Només dir que acceptam la
transacció oferta pel Grup Socialista.

Res més. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

750

ECONOMIA / Núm. 49 / 31 de gener de 2019

EL SR. SAURA I LEÓN:
Gràcies, Sr. P resident. Només dir que acceptam la
transacció a l’esmena 12295 que s’ha fet i no tenim cap
problema a admetre aquesta esmena in voce que ha fet el Sr.
Portaveu del Partit Socialista.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Mo ltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Faré d’ús d’aquest torn de paraula
únicament per posicionar-me respecte de les esmenes que
resten vives dels altres grups i per dir que, en principi,
mantindrem el mateix sentit de vot que en ponència.
També dir que acceptam la transacció proposada pel Grup
Socialista a l’esmena 12404 referent a l’article 63 del
projecte de llei i l’esmena 12386 referent a l’article 48,
també acceptarem la transacció.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Bé, nosaltres, per una part, només comentar respecte de la
defensa de les diferents esmenes que han presentat, he de dir,
no puc deixar de dir que no entenem la co mpetitivitat com
l’entén el Partit Popular, no compartim que aquesta, a més, ha
de ser la política dels beneficis a curt termini i que condueix
a pa per a avui i fam per a demà, que és on estam situats ara en
el tema de la..., creiem que sense territori, planeta sostenible
no hi ha futur i nosaltres aquesta problemàtica ja de canvi
climàtic no es pot ajornar. Per tant, creiem que la transició
energètica ha de ser real i han de ser terminis que realment
siguin efectius.
De Ciutadans dir que deixar la programació en mans de les
empreses crec que tampoc no compartim aquesta visió de les
bondats extremes del mercat, de les bondats d’aquest mercat
actual que on comanda és un mercat que no és productiu, que
és el mercat financer, on es promou benefici immediat de
fons d’inversió d’IBEX 35 sense cap sensibilitat ni al territori
ni a l’interès col·lectiu. Per tant, els arguments per defensar
les esmenes no els compartim i, per tant, no les podem
acceptar.
En qualsevol cas, dir que nosaltres, per una altra banda,
veim bé les transaccions proposades i per tant si s’accepten hi
vo tarem a favor d’aquestes esmenes si s’accepten les
transaccions.
També acceptam per la part que ens toca la transacció que
ens ha fet MÉS per Menorca a l’esmena que mantenim viva,
ara no hem record del nombre, 124... eh?...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... 12343, i tampoc no posam cap impediment a l’esmena in
voce que ha presentat el Sr. Damià Borràs.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Acceptam i agraïm la proposta de
transacció, l’esmena 12444, perquè entenem que dóna solució
al problema que tenia el consell i que ajudarà a certificar
Menorca com a destí turístic Starlight, així que gràcies per la
proposta.
Per l’esmena feta in voce pel Sr. Borràs, evidentment no
tenim cap problema per acceptar-la.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Borràs, per un
temps de cinc minuts.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies. Simplement agrair als grups que han acceptat...
(...), la seva capacitat de voluntat d’arribar a acords, quan tot
s’ha dit tot va millor.
Jo simplement una petita reflexió a la Sra. Huertas, també
des del meu afecte. No totes les infraccions són iguals, quan
tu vas a 130 per una carretera estàs posant en perill la teva vida
i la vida dels demés. Jo no vull entrar a fons amb l’article de la
llei concreta, però evidentment no totes les infraccio ns
mereixen no només el volum de la sanció, sinó també la
relació entre administració i administrat, crec que el seu
exemple és aplicable en alguns casos, però en altres caso s
entenem que els avisos, quan són coses que són difícils de
controlar, perquè evidentment no són fàcils de mesurar, són
necessaris per evitar la indefensió de les persones que potser
involuntàriament cometen una infracció. Quan vas a 130 per
una carretera marcada a 90, no és involuntària la infracció.
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I res més, ja ens acabarem de posicionar, mantenim el vot
excepte a les dues esmenes que ja hem anunciat, el mateix que
en comissió i evidentment votarem a favor de tot l’articulat i
de les esmenes que els altres grups han tingut la gentilesa
d’acceptar transaccions durant aquest debat.

EL SR. PRESIDENT:
Si cap grup no demana vo tació separada, votació
conjunta..., vol separada una a una de totes? D’acord, perfecte.
Votació de l’esmena 12360/18.

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
A continuació passarem a la votació de les esmenes. Si cap
grup no demana votació separada...
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sr. President, deman la votació separada una a una de totes
les esmenes de tot aquest bloc.

Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Del Grup Mixt?
Esmena 12361.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Vots a favor?
No, del tercer bloc. Perdó, m’he avançat, però tot arribarà.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
A veure, demana de la 12345? No, del tercer bloc, perdó,
perdó.
Idò si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 12345/18 del Grup Popular i
11733/18 del Grup Mixt.

EL SR. SECRETARI:
4 vots a favor; 9 en contra.
EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 5 vots a favor.

Esmena 12362.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

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

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 12346, 12347, 12348 i 12415/18
del Grup Popular.
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EL SR. PRESIDENT:
Esmena 12363.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

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

Vots a favor?

Esmena 12364.

Vots en contra?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

4 vots a favor i 9 en contra.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12370.

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Esmena 12365.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

4 vots a favor i 9 en contra.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12371.

5 vots a favor i 8 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Esmena 12366.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12372.

4 vots a favor i 9 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Esmena 12367.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

4 vots a favor i 9 en contra.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12434.

4 vots a favor i 9 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Esmena 12368.
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EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor i 9 en contra.

12376.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12435.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor i 9 en contra.

Esmena 12377.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12373.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 12378.

Esmena 12436.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 12267.

Esmena 12375.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:
Esmena 12382.
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Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

Un segon, un segon, Sra. Huertas vostè que ha votat?

EL SR. SECRETARI:

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12384.

Per tant, són 5 vots a favor; 7 en contra, ara 8 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

8 en contra.

Abstencions?

Esmena 12390.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12385.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

4 vots a favor; 9 en contra.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12391.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12388.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

5 vots a favor i 8 en contra.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12392.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12389.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Vots en contra?
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EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12393.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Esmena 12398.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12395.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Esmena 12399.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12396.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

Esmena 12400.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12414.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Esmena 12401.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Esmena 12397.

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Esmena 12271.

12 vots a favor i 1 abstenció.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?
Abstencions?

Ara la resta del grup... si ningú no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 12251, 12257, 12259,
12260, 12265, 12270, 12275 i 12409.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

5 vots a favor; 8 en contra.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Esmena 12405.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

5 vots a favor i 8 en contra.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes...

EL SR. SECRETARI:
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.
... sí, votació separada, d’acord.
EL SR. PRESIDENT:
Idò esmena 11731.
Esmena 12406.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. SECRETARI:
5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Esmena 12256.
Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12251, 12255...

Vots a favor?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vots en contra?

President, demanaria votació separada de la 12255.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

EL SR. PRESIDENT:

Transaccionada.

D’acord, idò votem primer la 12255, transaccionada.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Transaccionada.

2 vots a favor i 11 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Votació de l’esmena 11739.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Unanimitat. Queda aprovada.
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President, aquesta esmena és transaccionada o tal i com la
presenta la diputada?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
L’esmena 12447 ha estat retirada pel Grup MÉS per
Menorca.

No, deu ser talment perquè ha dit que no acceptava la
transacció.

Si cap grup no demana votació separada, votació...
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
LA SRA. FONT I MARBÁN:
D’acord. Gràcies.
Sr. President..., sí, demanaríem votació separada de la
12295, gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

12295?

Idò talment.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

(Remor de veus)

Sí, que està transaccionada.

Esmena 11739, talment.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Transaccio nada, d’acord. Per tant, votem la 12295
transaccionada.

Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions. Queda aprovada.
EL SR. PRESIDENT:
Votació conjunta de la resta d’esmenes del bloc, 12278,
12293, 12294, 12286 i 12287.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12356 i 12357.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.
Abstencions?
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada...

D’acord. Votació de l’esmena 12440.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vots a favor?

Sr. President, demanaria votació separada d’aquestes
esmenes, gràcies.

Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
D’acord. Votació de l’esmena 12358.
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Si cap grup no demana votació separada,...
Abstencions?
EL SR. MELIÀ I QUES:
EL SR. SECRETARI:
5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Votació de l’esmena 12343, transaccionada.

President, demanam la votació separada de la darrera
esmena de MÉS per Menorca, de la 12444.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Sr. President, demanam votació separada de la 12262,
12276 i 12444.

Vots a favor?
(Remor de veus)
Vots en contra?
62, 76 i 44.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
76 o 56?
8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
EL SR. PRESIDENT:
76, 12276.
Votació de l’esmena 12440.
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?

Sí, perdó, perdó. D’acord. Idò votem, votació separada de
l’esmena 12262.

Abstencions?

Vots a favor?

(Remor de veus)

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Repetim, perquè pensàvem que estava transaccionada
aquesta.

EL SR. SECRETARI:
5 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:
EL SR. PRESIDENT:
No, no estava transaccionada...
Votació de l’esmena 12276.
(Remor de veus)
Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

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

5 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Votació de l’esmena 12444, transaccionada.

L’esmena 12446 està retirada. Votació de l’esmena 12386
transaccionada, aquesta porta transacció la 12386? Sí, doncs,
la 12386, transaccionada.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra; 1 abstenció. Queda aprovada.

12 vots a favor i 1 abstenció. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes 12263, 12264, 12422,
12454, 12455 i 12456.

Votació de l’esmena 12268.
Vots a favor?

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. SECRETARI:
5 vots a favor i 8 en contra.
1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Votació de l’esmena 12301.
Votació de l’esmena 12315.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. SECRETARI:
2 vots a favor i 11 en contra.
8 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. Queda, per tant,
aprovada.
EL SR. PRESIDENT:
Si no es demana votació separada, votació conjunta de les
esmenes 11738, 11750, 11767, 11766 i 11757.

EL SR. PRESIDENT:
Votació de l’esmena 12438.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:
Un segon, hi ha hagut una confusió. Podem tornar a repetir
la votació?

EL SR. PRESIDENT:
És del PP.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:

EL SR. PRESIDENT:
Hi ha una...
Sí. Esmena 12438.
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?

És que és una errada, una errada en el full de seguiment,
però això normalment no ho dic i aquesta vegada sí que ho he
dit...

Abstencions?
EL SR. SAURA I LEÓN:
EL SR. SECRETARI:
Gràcies, val, val, està confirmat.
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sí cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 12402, 12407, 12408 i 12410.

... remarcat, d’acord? Per tant, votació de la 12404, del Grup
Popular, transaccionada.
Vots a favor?

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. SECRETARI:
Podem què ha votat?
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
(Algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Entenc que són 12 vots a favor i 1 abstenció?
Votació de l’esmena 12404 , del Grup Popular, amb
transacció, transaccionada.
EL SR. SAURA I LEÓN:

EL SR. PRESIDENT:
Sí. Si cap grup no demana votació separada, vo tació
conjunta de les esmenes 11761, 11762, 11768...

Perdoni, quin nombre d’esmena ha dit?
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
EL SR. PRESIDENT:
12404.

Disculpi, Sr. President, demanaria votació separada de
l’11768.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, sí...

Ah!, disculpi, d’acord, doncs votació conjunta, perdona.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

No.

Doncs, votació conjunta de les esmenes 11761, 11768,
11762, 11763, 11764, 11765, 11769, 11750 i 11770.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Vots a favor?
No.
I 11751, perdó.

ECONOMIA / Núm. 49 / 31 de gener de 2019
Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

2 vots a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

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

Votació de l’esmena 12427.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12273 i 12274.
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Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
Cap vot a favor; 8 en contra; 5 abstencions.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
Votació conjunta de les esmenes 11729 i 12752.
2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Votació de l’esmena 12289.
Abstencions?
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
Votació de l’esmena 12252.
2 vots a favor i 11 en contra.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Votació de l’esmena 12411.
Abstencions?
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
6 vots a favor i 7 en contra.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

L’esmena 12308 ha estat retirada. Ara votació de l’esmena
12350.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Votació conjunta de les esmenes 12290 i 12282.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 11734 i 11735.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12352, 12353 i 12354.

Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
Votació de l’esmena 12432.
5 vots a favor i 8 en contra.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Votació de l’esmena 12353.
Abstencions?
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
Vots en contra?
1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.
Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI:
Votació conjunta de les esmenes 11736 i 11737.
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12730, 12732, 12740 i 12754. Ui, perdó,
perdó. Votació de les esmenes 11730, 11732, 11740 i 11754.

Abstencions?
EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?
1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Votació conjunta de les esmenes 12354 i 12355.
EL SR. SECRETARI:
Vots a favor?
Abstenció? Sí? En contra? Doncs, 1 vot a favor i 12 en
contra.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Votació conjunta si...

EL SR. SECRETARI:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

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

Sr. President, votació separada de la 12432.

EL SR. PRESIDENT:
Votació de l’esmena 12428.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor i 10 en contra.

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 11743.

L’esmena 12429 ha estat retirada. Votació de l’esmena
12430.
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Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI:
Abstencions?
1 vot a favor i 12 en contra.
EL SR. SECRETARI:
EL SR. PRESIDENT:
4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
L’esmena 12431 ha estat retirada. Votació conjunta de les
esmenes 12309 i 12281.

Votació conjunta, si ningú no demana votació separada, de
les esmenes 11744, 11747, 11755 i 11759.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI:
Abstencions?
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
EL SR. SECRETARI:
EL SR. PRESIDENT:
2 vots a favor i 11 en contra.
Votació de l’esmena 11771.
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Votació de l’esmena 12433.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI:
Abstencions?
1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.
EL SR. SECRETARI:
EL SR. PRESIDENT:
Cap vot a favor, 12 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 12380, perquè la 12394 ha estat
transaccio nada, d’acord, ara ho arreglarem. Per tant, votem
primer la 12380.

Votació conjunta de les esmenes 12311 i 12299.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

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

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Ara votem l’esmena 12394/18, amb la transacció aprovada
en ponència que diu: “A fi de facilitar la integració de
projectes de generació reno vable en entorns urbanitzats i
assolir una major penetració de renovables en cobertes i
aparcaments, quan sigui necessària la co nnexió de les
diferents parts d’un mateix projecte per assegurar la viabilitat
econòmica i que aquesta s’hagi de fer a través de sòl públic, el
Govern de les Illes Balears en facilitarà les servituds,
reglamentàriament es definiran els criteris i el procediment”.
Per tant, votem l’esmena amb aquesta transacció que va ser
aprovada en ponència, però que no constava a l’informe.

Cap vot a favor; 8 en contra; 5 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Esmena 12418.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

Cap vot a favor; 8 en contra; 5 abstencions.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:
11 vots a favor; cap en contra, 2 abstencions. Queda, per
tant, ratificada, per dir-ho d’alguna manera.
EL SR. PRESIDENT:
Si cap grup no demana vo tació separada, votació de les
esmenes 12266, 12417...

Per tant, ara votació conjunta de la resta, que són les
esmenes 12266, 12417, 12424, 12419 i 12272.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:

EL SR. MELIÀ I QUES:
Sr. President, demanam la votació separada de la 12420,
12425 i 12418.

1 vot a favor; 7 en contra i 4 abstencions. 1, 7, 4, en falta
un. Són 4 abstencions i a favor... ah!, serien 8.
1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
D’acord. Doncs, primer dir que la 12421 ha estat retirada.
Després, votació de la 12420.

Per tant, aquest bloc queda, 1 vot a favor; 8 en contra i 4
abstencions.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:

Ara votaríem l’esmena in voce que ha presentat el Sr.
Borrás, si cap grup no s’hi oposa. Hi ha cap grup que s’oposa
a votar aquesta esmena in voce? Per tant, don per entès que
s’accepta.
Per tant, passam a votar l’esmena in voce que ha presentat
el Sr. Borràs.

Cap vot a favor; 8 en contra; 5 abstencions.
Per tant, vots a favor de l’esmena in voce?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Esmena 12425.
Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

7 vots a favor i 6 abstencions. Queda, per tant, aprovada.

Article 25.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei. En primer lloc, votarem els articles als quals es
mantenen esmenes.
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Vots en contra?
Abstencions?

Votació de l’article 2.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vots a favor?

Podem repetir la votació del 25, per favor.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Sí, del 5 o del 25?

EL SR. SECRETARI:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

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

25.

EL SR. MELIÀ I QUES:

EL SR. PRESIDENT:

President, demanam votació separada de l’article 4 i 60.

Article 25, tornam a votar.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vots a favor?

I de l’article 5, per favor.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Per tant, va per separat, d’acord.

EL SR. SECRETARI:

Article 4.

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

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Article 60.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

7 vots a favor; 6 en contra. Aprovat.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Article 5.

8 vots a favor; 5 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Si cap grup no s’hi...

Abstencions?

EL SR. MELIÀ I QUES:

EL SR. SECRETARI:

Sí, president, demanam la votació separada de l’article 42.

7 vots a favor; 1 en contra; 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votació de l’article 42.

Votació de l’article 37.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

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

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels articles 12, 24, 26, 28, 34, 46, 55 i

Votació conjunta...

69.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Vots a favor?
Sr. President, deman votació separada de l’article 7.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Votació de l’article 7.
EL SR. SECRETARI:
Vots a favor?
8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Votació conjunta dels articles 14 i 31.
EL SR. SECRETARI:
Vots a favor?
7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Votació de l’exposició de motius.
EL SR. SECRETARI:
Vots a favor?
12 vots a favor i 1 abstenció.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Si no es demana votació separada, votació conjunta dels
articles 32, 65, 72, 87, 89 i 90 i disposició addicional segona.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

7 vots a favor i 6 abstencions.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Votació conjunta dels articles 9, 10, 18, 20, 30 i 35, si
ningú no demana votació separada.

EL SR. SECRETARI:
Vots a favor?
11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció.
Vots en contra?
Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 5 en contra.

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Article 22.

Articles 43 i 48.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

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

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Article 32.

Articles 49 i 50...

Vots a favor?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vots en contra?

Votació separada d’aquests articles. Gràcies.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Article 49.

A veure si ho he entès bé, entenc que són, 7 vots a favor; 1
en contra, d’El Pi, i 4 abstencions? 4, no? Serien 8 a favor; 1
en contra, d’El Pi, i 4 abstencions.

Vots a favor?
Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Sí. Votació conjunta...

EL SR. SECRETARI:

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

12 vots a favor i 1 en contra.

Sr. President, votació separada de l’article 38. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Article 50.

D’acord. Doncs l’article 38, votam l’article...

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu: “el 32, com ha
quedat?”)

Vots en contra?
Abstencions?

El 32 ha quedat, 8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
EL SR. SECRETARI:
Votació de l’article 38.
8 vots a favor; 5 en contra.
Vots a favor?
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Vots en contra?
Votació separada de l’article 61, president.
Abstencions?
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Votació de l’article 61.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

8 vots a favor; 5 en contra.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Article 66.

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

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Votació conjunta dels articles 58 i 59.

Abstencions?

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots en contra?

8 vots a favor; 5 abstencions.

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI:

Article 73.

8 vots a favor; 5 en contra.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Votació conjunta...

Abstencions?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

EL SR. SECRETARI:

President, votació separada de l’article 66. Gràcies.

El Partit Popular què ha votat? A favor?, molt bé. Per tant,
entenc que són 11 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. MELIÀ I QUES:
EL SR. PRESIDENT:
I del 64.
EL SR. PRESIDENT:
Idò votació separada de l’article 63. Votació separada de
l’article 63.

D’acord, ara passem a la votació de l’article 88. Passem a
votar l’article 88.
Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI:
Abstencions?
8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
EL SR. SECRETARI:
EL SR. PRESIDENT:
8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Article 64.
Vots a favor?

Diu el lletrat que l’article 8 no es troba al seguiment i com
que no som a la ponència, no sabem si és que va quedar buit de
contingut, o és que no es va votar a la ponència. P er tant,
passem a votar-lo ara.
Si volen esperem un moment.
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(Remor de veus)

Vots a favor?

Seguim, votam l’article 8.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

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

Votació de la disposició transitòria quarta.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Votació de la disposició addicional primera.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

8 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

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

Votació de l’annex.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Votació de la disposició addicional tercera.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Abstencions?

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

EL SR. SECRETARI:

EL SR. PRESIDENT:

8 vots a favor i 5 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
Votació de la disposició addicional quarta.
Vots a favor?
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Finalment, votarem els articles als quals no es mantenen
esmenes, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta...
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sí, president, demanam votació separada, un moment,
article 40 i article 92.

Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
40 i 92?
EL SR. SECRETARI:
EL SR. MELIÀ I QUES:
8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
Sí.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Votació de la disposició transitòria segona.
Idò passem a votar l’article 40.
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Vots a favor?
Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:
En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.

Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Article 92.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Votació conjunta del títol del projecte de llei, títol I,
article 3, títol II, article 6, títol III, capítol 1, article 11, article
13, article 15, article 16, article 17, capítol 2 , article 19,
article 21, article 23, títol IV, capítol 1, article 27, article 29,
capítol 2, secció primera, article 31, article 33, secció
segona, secció tercera, article 39, article 41, capítol 3, secció
primera, article 44, secció segona, article 45, article 47,
article 49 bis, secció tercera, article 53, capítol quart, capítol
cinquè, article 55 bis, article 56, article 57, títol V, capítol
primer, article 59 bis, article 62, títol VI, capítol 1, article 67,
article 68, article 70, capítol 2, article 71, article 74, article
75, article 76, títol setè, article 77, capítol primer, article 78,
article 79, article 80, article 81, article 82, article 83, capítol
segon, article 84, article 85, article 86, article 91, capítol
tercer, article 93, article 94, article 95, disposició addicional
cinquena, disposició addicional sisena, disposició addicional
setena, disposició addicional vuitena, disposició addicional
novena, disposició addicional novena bis, disposició
addicional novena ter, disposició addicional novena quater,
disposició transitòria primera, disposició transitòria tercera,
disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final tercera, disposició
final quarta i disposició final cinquena.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
9 vots a favor i 4 abstencions.

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins de les 4 8 hores següents a la data
d’acabament d’aquest dictamen, en escrit adreçat 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-se
en el ple.
I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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