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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Damos comienzo con... ¿Hay sustituciones?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Eduard

Riudavets.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President, Joan Font substitueix Joan Huguet.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, Celestí Alomar substitueix Antoni

Diéguez.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna más? 

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.

4618/04, de creació del ColAlegi oficial de guies turístics de

les Illes Balears.

Pues pasaríamos al único punto del orden del día, que es

dictaminar el proyecto de ley 4618, de creación del Colegio

Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares.

Al título de la ley y al articulado, a las disposiciones

transitorias, a la disposición final y a la exposición de motivos

no se han presentado enmiendas. 

Grupos parlamentarios que deseen intervenir.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, només molt

breument per deixar constància que el meu grup va presentar

una esmena in voce a la ponència en el sentit que demanàvem

la supressió de l’obligatorietat de colAlegiació dels guies

turístics a aquest nou colAlegi. 

El nostre raonament ve basat sobre dos informes jurídics

que acompanyen el dictamen, l’informe jurídic de

Vicepresidència de l’Advocacia de la comunitat autònoma i

l’informe del Consell Consultiu, el qual fins i tot es planteja la

necessitat de la creació d’un colAlegi quan no hi ha una titulació

que ho avali, i diu que l’obligatorietat només seria..., o, vaja,

seria realment obligatòria si vengués avalada per un colAlegi

que hagués estat aprovat per l’Estat. Només era en aquest sentit

que nosaltres presentàrem aquesta esmena de supressió de

l’article número 4.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més intervencions?

Pel que fa a l’esmena s’ha de fer qualque cosa o era in voce

i per tant no es té en consideració?

No està incorporada. Tan sols és perquè quedi constància

en el llibre d’actes, i per tant no hi ha més intervencions.

S’entén que ha acabat el debat i procediríem a la votació del

títol de la llei, del seu articulat, de les disposicions transitòries,

de la disposició final i de l’exposició de motius. Ho podem fer

tot junt, entenc.

Doncs, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

15 a favor; en contra, cap, abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda dictaminat el projecte de llei

registrat amb el número 4618/04, de creació del colAlegi oficial

de guies turístics de les Illes Balears.

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