
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2006 Núm. 58
 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada dia 30 de novembre del 2006 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca. 842



842 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 58 / 30 de novembre del 2006 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, ben arribats. Si els sembla bé
començarem la sessió de comissió d’avui, i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Eduard
Riudavets.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Pilar Costa.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. Dolça Mulet per Maria Antònia Munar.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix Joan Huguet.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President. Joan Font substitueix Simó Gornés.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, president. Maria Anna López Oleo substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, Sr. President. Margalida Rosselló substitueix Miquel
Rosselló.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia,
relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de
capitalitat de Palma de Mallorca. 

Es mantenen les esmenes al títol del projecte i a tot
l’articulat RGE núm. 6063/06, del Grup Parlamentari Mixt, i
RGE núm. 6478/06, del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Dolça Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. Jo faré una defensa conjunta de tot el que
hem presentat com a grup d’Unió Mallorquina.

La importància d’aquesta llei de capitalitat de Palma ens
obliga a tots a fer un gran esforç de diàleg i de consens. Des
d’Unió Mallorquina volem manifestar la nostra satisfacció per
l’acceptació, directament o a través d’un acord, d’un gran

nombre de les nostres esmenes a l’articulat en la fase de la
ponència. Ara en comissió estam segurs que encara
aconseguirem arribar a més acords per incorporar elements que
millorin la redacció inicial d’aquest projecte de llei.

Volem d’entrada anunciar la retirada de les següents
esmenes, per tant retiram: l’esmena 6363; esmena 6370;
esmena 6373; esmena 6374; l’esmena 6375; esmena 6376,
esmena 6379 i l’esmena 6403. Les retiram perquè volem posar
el màxim de la nostra part per aconseguir una llei sòlida, amb
tot el suport parlamentari possible.

Unió Mallorquina, tant des de l’Ajuntament de Palma com
des del Consell de Mallorca i del Parlament de les Illes Balears,
ha demostrat el seu compromís amb aquesta llei, i volem
continuar en aquesta línia. Però n'hi ha algunes presentades per
Unió Mallorquina que són rebutjades frontalment pel Partit
Popular, que són les esmenes 6388, 6389 i 6390, esmenes totes
elles referides a l’urbanisme. El Govern del Partit Popular vol
llevar competències urbanístiques al Consell de Mallorca per
donar-les a l’Ajuntament de Palma. Fins i tot el govern del
Partit Popular vol a través d’aquesta llei incidir en
l’organització del Consell de Mallorca. Darrere l’argument de
millorar la gestió de l’urbanisme a Palma aquesta llei cerca la
independència urbanística de Palma. 

No és la primera vegada que Unió Mallorquina manifesta
els seus dubtes respecte a aquesta independència, ho hem dit en
diverses ocasions i avui vull insistir en aquesta idea i vull fer
una reflexió. Després de tot el que ha passat a l’Ajuntament
d’Andratx, que està donant una imatge patètica de les nostres
illes, realment troben adequada la redacció de la Llei de
capitalitat? És evident que el poder de decisió urbanística no
pot quedar en mans completament d’un ajuntament, tot i que
sigui l’Ajuntament de Palma. Amb això no volem dir que
posem en dubte l’honor dels actuals gestors urbanístics de
l’ajuntament; simplement volem deixar constància de la
necessitat que sempre existeixi la possibilitat de controlar les
decisions que es prenen en aquest àmbit per evitar, de cara al
futur, els espectacles com els que hem viscut actualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dolça Mulet. 

Sí, si és tan amable, la primera i la darrera de les que
retira...

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Que he retirat?, sí. La 6363 i, la darrera, la 6403.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:
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Moltes gràcies, Sr. President. Jo també les defensaré
conjuntament. Primer de tot creim que la Llei de capitalitat és
una llei importantíssima. Des de fa molt de temps estam fent
feina perquè aquesta llei es dugués a terme. En aquest tràmit
hem d’agrair l’esforç de tots els grups per arribar a acords i, de
fet, en alguns articles o en alguns aspectes creim que la llei
sortirà molt millorada després de tot el tràmit parlamentari.

No obstant això nosaltres mantenim les esmenes perquè
creim que algunes d’elles millorarien el text i unes altres són
elements fonamentals de la nostra posició davant la llei. Creim
que..., per ser breu i concret diria que hi ha quatre aspectes en
què nosaltres continuam mantenint tot el bloc d’esmenes
perquè entenem..., o mantenim una opció diferent,
fonamentalment la que fa referència al consell de capitalitat
quant al seu funcionament i quant al sentit d’aquest consell de
capitalitat. La formació dels consorcis creim que hauria de ser
per un tràmit normal dels consorcis, és a dir, cada un d’ells per
llei, mantenim aquestes esmenes.

I llavors fonamentalment en dos aspectes. Un fa referència
al finançament; creim que la llei no soluciona els problemes de
finançament de la ciutat de Palma, creim que no és prou clara
i que no té en compte els aspectes, diríem, ordinaris o de gestió
ordinària que implica aquesta capitalitat. La fórmula que se’ns
dóna com a finançament és una fórmula que no garanteix
recursos suficients a la ciutat de Palma, es posa tot a dins un
mateix sac, tant inversions com despesa corrent; creim que en
aquest sentit és sumar per fer una xifra important que pugui
impactar en el moment en què sigui escoltada, però en canvi no
soluciona els problemes perquè no té en compte aquesta
divisió.

Quant a urbanisme seria reiterar el que ha dit el portaveu
del Grup Mixt, però creim que avui desgraciadament més que
mai queda palès que no seria convenient que les competències
d’urbanisme de qualsevol ajuntament no tenguessin una
institució supramunicipal que controlàs, que controlàs i que fes
de garant davant del ciutadà del fet que l’urbanisme no serveix
per fer negocis, l’urbanisme no és un element d’especulació
dins els ajuntaments, i l’exemple d’aquests dies, concretament
el d’Andratx, i l’actuació dels tècnics del consell insular i la
mateixa comissió d’Urbanisme del consell insular ens han
demostrat la necessitat d’aquesta separació, d’aquesta doble...,
o d’aquesta vigilància, perquè si no hagués estat així no
hauríem arribat a poder intervenir a l’Ajuntament d’Andratx, no
s’hauria posat de manifest tota la trama que s’està descobrint
aquests dies al voltant del que era l’urbanisme d’aquell
ajuntament. 

Per tant continuam mantenint el bloc d’esmenes i
essencialment la nostra posició en aquests punts que he marcat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Torns en contra.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo és que, pel que he vist, hi ha
hagut diferents intervencions que feien referència no a aquest
punt que el president ha dit al començament, no a aquest
article, sinó en general a tota la llei, amb la qual cosa les meves
respostes tampoc no seran puntuals a cada una de les esmenes
perquè no sé per on hauria de començar.

Simplement he de dir que des del Grup Parlamentari
Popular hi ha hagut...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpau... Perdoni, Sra. Feliu.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

President, és que ens hem despistat una mica, almanco el
meu grup, perquè enteníem que s’anava article per article i ara
entenem que es va a fer una defensa..., és a dir, que es parla de
totes les esmenes en general. Per tant nosaltres, si ho trobau,
per ventura seria convenient que intervinguéssim la resta de
grups i que després el Partit Popular es posicionàs. No ho sé, és
un poquet entendre la dinàmica; ho dic perquè ara crea una
certa..., confusió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un moment, si ens aclarim. Vostè ha fet la defensa de les
esmenes en general.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

En general, i mantenim totes les esmenes que...

EL SR. PRESIDENT:

Mantenen les esmenes que ha presentat. La Sra. Dolça
Mulet també ho ha fet i n’ha esmentat unes que retira; per
tant..., però ha fet la defensa en general. Per tant jo crec que el
que diu la Sra. Rosselló és molt coherent, que també facin la
defensa conjunta, i així després ja anirem directament a les
votacions. Sí, perdonau, però...

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Perdoni, Sr. President. Sí, hi ha tota una sèrie de
transaccions del Partit Popular, que agraesc que ens les hagi fet
arribar. D’aquestes transaccions nosaltres n’hi ha moltes que
les acceptaríem. Jo no sé en quin moment és el tràmit en què
hem de...

EL SR. PRESIDENT:

Quan hagin d’entrar les votacions respectives. Ens evitarem
el debat però abans de votar serà el moment que vostès han de
dir si accepten o no accepten les transaccions.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Exacte. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Està clar? Idò, Sra. Rosselló...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument he de dir que el
nostre grup té dues esmenes, concretament, i són als articles
137 i 138. 

He de dir també molt breument que bàsicament i respecte
a la Llei de capitalitat nosaltres volem sumar-nos a un tema que
ja s’ha dit per part dels altres portaveus. Nosaltres consideram
que el tema de les competències urbanístiques, tot i que les
dues nostres esmenes no van en aquesta línia, però entenem que
les competències urbanístiques no es poden donar en
exclusivitat, en aquest cas, a l’Ajuntament de Palma, sinó que
sempre hi ha d’haver un organisme superior precisament per
exercir el que ja s’ha dit, una tasca de control i de garantia per
a tota la ciutadania, i en aquest sentit entenem que aquesta llei
hauria de fer especial esment a no permetre..., o que no sigui
només una llei per donar competències urbanístiques a
l’Ajuntament de Palma i llevar-les al Consell Insular de
Mallorca, en aquest cas. En aquest sentit, per tant, nosaltres ho
tenim molt clar i creim que hi ha d’haver, com deim, aquest
organisme supramunicipal.

I entrant en el contingut de les nostres esmenes, parlam de
l’altre element importantíssim de la llei, que és el finançament.
És a dir, una llei de capitalitat estava plantejada inicialment
amb un objectiu molt clar, i és que Palma en aquest cas pogués
disposar d’un finançament adequat a unes característiques que
tenia com a ciutat o com a capital, diríem, de les Illes Balears,
amb una determinada problemàtica, i per això era necessari un
bon finançament. Nosaltres entenem que aquesta llei
precisament i curiosament no recull aquest aspecte amb
l’amplitud amb què ho hauria de fer. Tot al contrari creim que
deixa en una total i absoluta situació en precari l’Ajuntament de
Palma respecte al tema financer. 

Per això nosaltres vàrem presentar aquestes dues esmenes
amb una idea molt clara: per una part, que s’introduís un cost
de capitalitat especial i que el Govern té la responsabilitat
d’haver-ho d’aportar; fins i tot vàrem posar una quantitat
concreta, que estam disposats a discutir aquesta quantitat, tot i
que vull recordar als diputats i a les diputades que els 31,396
milions d’euros per al pressupost de l’any 2007 surt d’un estudi
fet pel mateix ajuntament de Palma. I, per altra banda, i tenint
en compte, com dic, que entenem que s’ha d’introduir aquest
cost de capitalitat especial, també entenem que -així ho feim a
través de l’esmena 138- que la llei ha d’actualitzar amb un
estudi de costos tots els plans d’inversions que ha de dur a
terme en aquest cas a Palma, tenint en compte que aquests
pressupostos, a més, han d’estar pressupostats a la comunitat
autònoma i també, evidentment, si fa falta, al Consell Insular de
Mallorca, però entenem que hi ha d’haver, per tant, una
responsabilitat i un compromís clar que el finançament
d’aquesta llei i, per tant, de poder actuar per part de
l’Ajuntament de Palma sigui factible, i per això nosaltres hem
presentat aquestes esmenes amb una intenció molt clara, i és
bàsicament que el tema financer tengui un pes importantíssim
i bàsic en aquesta llei.

Així com està en aquest moment redactada entenem que en
absolut no s’agafa un compromís financer, tot el contrari, i per
això mantenim ara per ara aquestes dues esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista manté
aquestes esmenes a l’article 127 i fan referència també al
finançament.

Creim que la llei no resol el problema de la ciutat de Palma
i sobretot li fa un tractament diferenciat. Contràriament a les
atribucions que li dóna en matèria urbanística, que la diferencia
d’altres municipis, en aquest cas, en el cas del finançament, el
que fa és igualar-la amb el mateix sistema a tots els altres
municipis de les Illes Balears. No hem d’oblidar que Palma,
com a capital, manté uns serveis que suposen un cost important
i dels quals són beneficiaris tots els ciutadans, no només de
Mallorca sinó de totes les Illes Balears, i això ha de tenir una
compensació econòmica. Nosaltres creim que Palma ha de tenir
un sistema de finançament diferenciat dels altres municipis i
suficient per poder mantenir aquests serveis que dóna a tots els
ciutadans de la comunitat autònoma.

Per tant aquestes dues esmenes que nosaltres mantenim a
l’article 137 són amb el sentit de fer una assignació fixa i
separada de 31,5 milions d’euros que anualment s’aniria
actualitzant amb l’IPC i, per altra banda, hi hauria una
assignació pressupostària no inferior al 0,5% dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’altra
esmena és suprimir un article que és contradictori amb aquesta
esmena que nosaltres presentam i, per tant, no hi ha res més a
defensar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn en contra.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també, amb una reflexió molt
global, diguem, de tot el que està a la llei, del que és la llei, he
de dir en primer lloc que des del Grup Parlamentari Popular hi
ha hagut sempre, i des del Govern en aquest cas, voluntat
d’arribar a acords amb tots els grups polítics. De fet s’han
produït diverses i constants reunions des de fa un parell de
mesos per tal de poder arribar, perquè sí que la intenció ha estat
sempre que sigui una llei que tengui el suport de tota la cambra.

He de dir que aquesta llei no és una llei, o jo entenc que no
és una llei enfocada a llevar competències a ningú, vull dir que
és una llei que està enfocada per tal que es reguli l’estatus
especial que té Palma de Mallorca com a capital d’aquesta
comunitat autònoma, que jo crec que podem estar d’acord amb
el fet que l’actual situació que té aquesta ciutat no és la que
correspondria a una capital.
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Clar, hi ha una sèrie de punts importants i un d’ells, el més
importants, sense cap dubte, és el tema de la finançació. Per
això nosaltres hem presentat una transacció, que no sé si els
grups l’acceptaran o no, relativa a l’article 137 i també al 138,
on concretam d’una forma molt clara quina serà aquesta
situació especial de Palma en temes econòmics, diguem. 

A l’article 137 proposam que la redacció definitiva de
l’article quedi de la següent manera, que digui: “La participació
en els ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i les subvencions procedents així mateix de la comunitat
autònoma, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica
en matèria municipal i de règim local, s’ha d’articular partint
de, en primer lloc, la participació en el fons de cooperació local
de la comunitat autònoma que li correspongui, sense cap casta
de limitació discriminatòria en relació a la resta de municipis
de les Illes; en segon lloc, les aportacions que li pertoquin dels
plans d’infraestructures i dels serveis adreçats a fomentar i a
equilibrar territorialment les infraestructures en el territori; i, en
tercer lloc, les aportacions que li pertoquin pel finançament de
programes sectorials o específics establerts”. Això referent a
l’article 137.

Però és que el 138, que tal vegada és molt més clar referent
a la clàusula que garanteix una quantitat molt concreta per a
Palma, jo crec que ho diu més clar aigua, és a dir, l’article 138
diu: “S’estableix una clàusula de garantia per a la compensació
de la capitalitat de Palma de Mallorca mitjançant el següent
finançament especial: a) Les institucions públiques
autonòmiques amb àmbit competencial al terme municipal de
Palma de Mallorca han de garantir una inversió anual no
inferior a 30 milions d’euros per a Palma de Mallorca”. Els
diferents grups parlamentaris amb les seves esmenes han
proposat que es concreti aproximadament aquesta xifra, 30
milions d’euros. Jo crec que amb aquesta clàusula queda ben
clar: no podrem fer una inversió anual inferior als 30 milions
d’euros per a Palma de Mallorca com a compensació dels
costos de capitalitat. Aquesta quantitat anual estarà formada per
les aportacions del fons de cooperació local que li
corresponguin, més la quantitat addicional que sigui necessària;
aquesta quantitat addicional es destinarà a les inversions que es
determinin en el si del consell de capitalitat.

Jo crec que és ben clar. I després continua dient que per
complementar el nivell d’infraestructures, que és l’altre gran
debat, d’infraestructures, instalAlacions i serveis associats al
caràcter de capitalitat que té el municipi de Palma de Mallorca,
la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de preveure
anualment en el seu pressupost inversions directament
territorialitzades al municipi de Palma de Mallorca, i inversions
indirectes via aportacions als consorcis que es creïn a l’empara
d’aquesta llei per import, com a mínim, del 16% del total de les
dotacions consignades a les inversions reals en el pressupost
del sector públic autonòmic.

Jo crec que realment amb aquests dos articles, el 137 i el
138, amb la proposta de transacció que nosaltres hem presentat,
si vostès l’accepten, quedarà claríssimament quin és el
compromís i quina és la garantia que té la ciutat de Palma de
Mallorca per tal de poder tenir aquest fons econòmic tan
important.

Per la resta d’articles, Sr. President, he de dir que des del
Grup Parlamentari Popular hem presentat una sèrie de
transaccions i, en tot cas, quan arribi el moment de les
votacions ja els grups diran si estan d’acord o no amb les
transaccions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Estam en torn de rèpliques i
contrarèpliques; per tant volen intervenir?, Sra. Mulet?, Sra.
Rosselló? Feim la rèplica i la contrarèplica i després ja passam
a les votacions. 

Ningú no vol intervenir? Per tant, idò, passarem... Com
vostè vulgui, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, gràcies, Sr. President. Molt breument, només per dir
que respecte a les dues transaccions que ens ha plantejat el
Partit Popular dels articles 137 i 138, nosaltres inicialment no
acceptarem aquestes transaccions, tot i que també vull dir que
estam oberts, d’aquí al plenari, a continuar negociant, però
inicialment consideram, per una part, nosaltres entenem, tot i
que s’hauria de parlar de les dues una mica alhora, que no
introdueix el cost de capitalitat especial i nosaltres creim que en
aquest sentit hauria de quedar clar. I per altra banda entenem
que tampoc no es completa prou el tema d’aquestes inversions
que es duran a terme, i tampoc no sabem què és el fons de
cooperació local, perquè tampoc no queda molt clar.

Aleshores nosaltres entenem que desvirtuen aquestes
transaccions, tot i que reconeixem que hi ha hagut un esforç
important, el que és el sentit de les nostres esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò si no hi ha més intervencions passaríem a les
votacions. Es mantenen les esmenes que ja ha esmentat del
Grup Parlamentari Mixt i totes les del Grup Parlamentari
Socialista, que són de la 6478; i la 6063 del Grup Parlamentari
Mixt, idò em pens que en queden tres, tres esmenes vives.

Per tant, si els sembla bé, podríem fer la votació conjunta
d’aquestes esmenes, tret de les tres que queden vives del Grup
Parlamentari Mixt, i totes les del grup... Estam a la primera
votació. A la primera votació hi ha les esmenes de la RGE núm.
6478 del Grup Socialista, i les de la 6063 -registre d’entrada-
del Grup Parlamentari Mixt, que la Sra. Mulet ha retirat una
major part de les esmenes, i n’han quedades tres, que jo me’n
recordi. Per tant aniríem a votar...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Crec que no és la
6063, sinó que és la 6363, si jo no vaig errada.

(Intervenció inaudible)

La que retira UM. Ho dic perquè crec que...

EL SR. PRESIDENT:
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Sí, no, jo parl del document.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, però és que crec que aquí diu 6063 i és 6363.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, bé, jo el que tenc aquí és la 6063.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

És que no existeix aquesta esmena.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, aquesta crec que està acceptada en ponència,
si no m’han informat malament està acceptada en ponència,
aquesta.

(Intervenció inaudible)

EL SR. LLETRAT:

El Grup Parlamentari Mixt té la 6063, i el Grup
Parlamentari Socialista té la 6478.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. 

(Intervenció inaudible)

No, això és el document registrat. Dins aquesta 6478 hi ha
totes les esmenes del grup... Bé, vostè ha fet una defensa
conjunta de totes, sí.

(Intervenció inaudible del Sr. Alomar i Mateu; només
s’entén: “...ens han fet arribar la transacció”)

Idò ens aclarirem... Jo hauria de saber...

EL SR. ALOMAR I MATEU:

(...) aquelles que no estan acceptades i no tenen transacció,
per part del Grup Socialista.

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja vendrà, ara. Passem a votar la 6063 i la 6478. I
llavors farem la votació de totes.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Perdoni, Sr. President. Jo l’únic que li deia és que, si vol, jo
li puc dir totes aquelles esmenes del Grup Socialista que no han
estat acceptades o no tenen transacció, que són aquelles que jo

entenc que el Grup Popular no accepta. Jo si vol li puc donar
tota la numeració, així com vostè vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però, vaja, ens diuen que val més anar passa per passa i
així no ens embullarem. Ara passam a votar la 6063 del Grup
Parlamentari Mixt i la 6478.

Per tant, vots a favor?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Jo no la tenc, aquesta, del Grup Mixt.

(Se sent algú que diu: “Està acceptada, està acceptada en
ponència”)

Perdonau.

(Conversa inaudible)

I l’he retirada. A mi la 6063 del meu grup no em consta, i
jo, l’esmena 6363, l’he retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, no votam aquesta i votam la 6478.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Idò votam la 6478 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 2..., 4 vots.

Vots en contra? 10 vots.

Ara passam a votar la denominació del títol preliminar. No
s’hi han presentat esmenes. Per tant, vots a favor?

La denominació del títol preliminar, que no s’hi han
presentat esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 1 es mantenen les esmenes següents: la 6480 i la
6481 del Grup Parlamentari Socialista. És correcte, Sr. Celestí
Alomar? Idò passam a votació aquestes dues esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

És que a aquestes esmenes, la 6480 i la 6481, hem presentat
una transacció; s’accepta?

(Intervenció inaudible)
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, diguin-nos-ho i nosaltres... Home, jo, aquesta
presidència..., té moltes facultats però no arriba encara...

(Rialles i conversa inaudible)

Bé, transaccionades, estan acceptades. Per tant tots els
altres grups també hi estan d’acord? Molt bé.

Votació de l’article 1. Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 2 no s’han presentat esmenes. Votació de
l’article 2. Unanimitat.

A l’article 3 es manté l’esmena 6482 del Grup Parlamentari
Socialista. Hi ha cap transacció?, no hi ha cap transacció. És
manté viva? 

Per tant, vots a favor? 4 vots.

Vots en contra? 10 vots.

Votació de l’article 3.

(Intervenció inaudible)

No, la Sra. Dolça Mulet ha votat a favor. Són 9 i 1, 10.

Votació de l’article 3.

Vots a favor? 10 vots.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 4 es mantenen les esmenes següents: 6483, 6484
i 6485, del Grup Parlamentari Socialista. Hi ha cap transacció?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President, hi ha una transacció a la 6484.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, no s’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepta. Per tant passam a votar les tres esmenes del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4 vots.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 4.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 5 s’hi manté l’esmena 6486 del Grup
Parlamentari Socialista. No hi ha transacció.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 5.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 6 s’hi mantenen les esmenes següents: no sé si
aquesta ja està retirada o no, la 6368, del Grup Parlamentari
Mixt -tornarem repassar.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hi hem presentat una transacció, Sr. President.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

La 6368? L’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta la transacció. La 6487 i 88 del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

També hi hem presentat una transacció, Sr. President, a
aquestes dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Ara ens ha de dir el Sr. Celestí ...

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No estan acceptades, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò passam a votar aquestes dues del Grup Parlamentari
Socialista, la 87 i la 88.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 6.
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Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 6 bis i 7, a les denominacions del títol I i del
capítol 1 del títol I, als articles 8 i 9, a la denominació del
capítol 2 del títol I i a l’article 10 no s’hi mantenen esmenes. Si
cap grup no demana votació separada, faríem votació conjunta
dels articles 6 bis i 7, de les denominacions del títol I, del
capítol 1 del títol I, dels articles 8 i 9, de la denominació del
capítol 2 del títol I i de l’article 10.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 11 s’hi mantenen les esmenes següents: la 6492
i 93 del Grup Parlamentari Socialista. Es mantenen.

Vots a favor? 92 i 93 del Grup Parlamentari Socialista. No
hi ha transacció me diuen.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 11.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

I abstencions? 2.

Als articles 12 i 13, a la denominació del capítol 3 del títol
I, als articles 14 i 15, a la denominació del capítol 4 del títol I,
a l’article 16, a la denominació del capítol 5 del títol I, a
l’article 17, a la denominació del capítol 6 del títol I i a l’article
18 no s’hi mantenen esmenes. Si cap grup no demana votació
separada, faríem la votació conjunta.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 19 s’hi manté l’esmena següent: la 6370 del Grup
Parlamentari Mixt. Sra. Dolça Mulet, perquè no hi hagi
equivocacions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Retirada, per tant no passam a votació.

Votació de l’article 19.

Vots a favor? Unanimitat.

A les denominacions títol II i del capítol 1 del títol II, a
l’article 20 i a la denominació del capítol 2 del títol II no s’hi

han presentat esmenes. Si cap grup no demana la votació
separada, faríem la votació conjunta.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 21 s’hi manté l’esmena 6495 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Alomar? 6495, a l’article 21.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

A l’article 21 a mi me consta que és l’esmena 6495.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, és aquesta de què parlam.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Havia entès la 96, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

No, 6495.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Idò jo havia entès 96, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema. No hi ha cap transacció a aquesta?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, aquesta vegada la faré in voce la transacció,
presentam una transacció allà on diguin a l’article 21 que “Es
crea el Consell de Capitalitat com a òrgan colAlegiat de caràcter
permanent l’objecte del qual és la coordinació entre el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell
Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Palma de Mallorca en
allò que afecta les competències i responsabilitats derivades del
fet de la capitalitat autonòmica, com també les que estableix
aquesta llei.”; és a dir, afegim “Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, s’accepta. Jo és que pensava que ja
l’havien acceptada en ponència aquesta transacció. Però bé,
s’accepta.

EL SR. PRESIDENT:
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Molt bé, idò no es passa a votació. I ara feim la votació de
l’article 21, el qual interpret que es vota per unanimitat o
s’accepta per unanimitat.

A l’article 22 s’hi mantenen les esmenes següents: les 6496,
97, 98 i 99 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es mantenen, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha cap transacció? Per tant, senyores i senyors diputats,
passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 22.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 23 s’hi mantenen les esmenes següents, Sra.
Dolça Mulet: la 6372. Està retirada?

(Intervencions inaudibles)

Bé, idò transacció. I les 6500, 1, 2 i 3 del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Hi ha una transacció a la 2, no s’accepta aquesta transacció
i es mantenen les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

O sigui, la 2 no es manté, per tant votam les quatre esmenes
del Grup Parlamentari Socialista. Tornaré repetir, 6500, 1, 2 i
3 del Grup Parlamentari Socialista, les votam les quatre.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 23.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 24 s’hi mantenen les esmenes següents: les 6504,
5 i 6 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, es mantenen.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap transacció? No, per tant passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 24.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 25 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 25.

Vots a favor? Unanimitat.

A les denominacions del títol III i dels capítols 1 i 2 del títol
III s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm. 6507/06 del
Grup Parlamentari Socialista. Es manté?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

(...) 6507? Transaccionada.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Acceptada. Per tant, no la votam. I passam a la votació de
les denominacions del títol III i dels capítols 1 2 del títol III.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 26 s’hi mantenen les esmenes següents: 6373, del
Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Està retirada, perfecte. La 6508 del Grup Parlamentari
Socialista?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, però ens han fet arribar una transacció.

EL SR. PRESIDENT:
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Sra. Carme Feliu, si vol certificar aquesta transacció.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, efectivament, s’ha fet una transacció que afegeix la
majoria absoluta com a garantia, conforme amb l’esmena
d’UM.

EL SR. PRESIDENT:

Diu que l’accepten.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Està acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, no passam a votació, perquè està acceptada. I
passam a la votació de l’article 26.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 27 s’hi mantenen les esmenes següents: 6374,
retirada. 6509 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 27.

Vots a favor? 9, perquè falta un senyor diputat que ara ha
sortit, Sr. Lletrat.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 28 s’hi manté l’esmena 6510 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

6510, vots a favor d’aquesta esmena? 4

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 28.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 29 s’hi mantenen les esmenes següents: 6375,
retirada, perfecte. 6511 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació idò aquesta esmena.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 29.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 30 s’hi mantenen les esmenes següents: la 6510
i 6512 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Es mantenen, perfecte. Passam a la votació.

Vots a favor?

Sí?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A la 6512 s’hi ha presentat una transacció, no sé si
l’accepten.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò només votam la 6510. És correcte? N’hi ha dues.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

La 6510 és a l’article 28.

EL SR. PRESIDENT:
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No, a l’article 30 hi ha la 6510 i la 6512, la 12
transaccionada i ens queda viva per a vostès la 10.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

A nosaltres la 10 ens consta que és a l’article 28.

EL SR. PRESIDENT:

Som a l’article 30.

(Intervencions inaudibles)

Bé, això és el guió que m’han donat els serveis de la casa.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Jo no voldria dir ..., però a mi me consta que la 6510 és una
esmena de modificació a l’article 28 i que l’hauríem votada.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és així, és a l’article 28, per tant l’hem d’eliminar
aquesta, és correcte.

Idò passam a votar l’article, perquè aquesta no. Votació de
l’article 30.

Vots a favor? Unanimitat.

A la denominació del títol IV no s’hi han presentat esmenes.
Per tant votació de la denominació del títol IV.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 31 s’hi mantenen les esmenes següents: les 6513
i 14 del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, a la 6513 hi hem presentat una transacció.

EL SR. PRESIDENT:

És acceptada?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No és acceptada i es mantenen les dues esmenes, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a votar les dues esmenes.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 31.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 32 s’hi manté l’esmena següent, ...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Me pareix que està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si està retirada, la 6376 està retirada, molt bé.

Idò passam a la votació de l’article 32.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 33 i a les denominacions del títol V i del capítol
1 del títol V no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 34 s’hi mantenen les esmenes següents, no sé si
estan retirades, la 77 i 78 del Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. LLETRAT:

La 78 està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

La 78 està ..., què ens ho confirmi.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Són dues esmenes que m’ha fet transacció el Grup Popular
i nosaltres ho acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò no es voten. Passam a la votació de l’article
34.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 6517 del Grup Parlamentari
Socialista, postulant l’addició d’un nou article, el 34 bis.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, però crec que ...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hem presentat una transacció? A la 6518 som?

EL SR. PRESIDENT:

La 6517.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Ah, perdó! També hi hem presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Efectivament, s’ha presentat una transacció i l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, no importa passar a votació. I ara passam a la
votació de la denominació del capítol 2 del títol V, a la qual
s’hi manté l’esmena 6518 del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

També hi hem presentat una transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la votació de la denominació del
capítol 2 del títol V.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 6519/06 del Grup
Parlamentari Socialista, postulant la substitució de tot el capítol
2 del títol V.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté l’esmena, però tenim notícies que ens podrien fer
una transacció.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Aquesta esmena nosaltres hi ha un parell d’articles que sí
acceptam i d’altres que no, que volem mantenir ... Aleshores
puc dir que l’article 35 l’acceptam, el 36 l’acceptam. L’article
37, no, consideram que és millor mantenir l’actual article. I
l’article 38 sí ..., és que no sé. Llavors, crec que el PSOE té la
transacció (...) 

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Jo, segons el que em conta a mi, totes les transaccions que
es fan a aquests articles, que llavors deriven en una nova
redacció del capítol, nosaltres les acceptam, que serien les
transaccions fetes a la 18, que era la que el president en aquests
moments ens deia, la 6518, la 6519, la 6516, crec que eren
aquestes que feien referència a tot aquest capítol, i acceptàvem
la nova redacció amb totes les transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo només vull recordar, pel que he escoltat, que
d’aquesta 6519 la Sra. Carme Feliu diu que hi ha un article que
ells el mantenen i els altres accepten.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Nosaltres l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò la 6519 no es passa a votació, perquè la
transacció és acceptada.

A l’article 35 s’hi manté l’esmena següent, ho tornarem
recordar, Sra. Dolça Mulet, la 6379. Està retirada?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Està retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Passam a la votació de l’article 35.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 36 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 6516 del Grup Parlamentari
Socialista, respecte de la qual el Sr. Alomar diu que han
acceptat una transacció del Grup Popular. El Grup Popular, si
ho vol confirmar?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No, a veure, crec que no. O sigui a la 6516 no hem
presentat cap transacció nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò si no s’ha presentat cap transacció, passam a votar
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Als articles 37, 38, 39 i 40 i a la denominació del capítol 3
del títol V no s’hi han presentat esmenes. Per tant passam a la
votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 41 s’hi mantenen les esmenes següents: les 6520
i 21 del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A la 6520, Sr. President, hi hem presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, s’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:
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Idò, passam a votar la 6521.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 41.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 42 s’hi manté l’esmena 6522 del Grup
Parlamentari Socialista. Correcte, eh? Per tant, passam a votar
l’esmena 6522 a l’article 42.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 42.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 43 s’hi mantenen les esmenes següents: la 6382
del Grup Parlamentari Mixt i la 6523 del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, a la 6382 hi hem presentat una transacció.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Nosaltres l’acceptam, el meu grup.

EL SR. PRESIDENT:

Acceptada. La 6523 es manté viva?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a votar la 6523.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 43.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 44, 45 i 46 no s’hi mantenen esmenes. Passam
a la votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 47 s’hi manté l’esmena 6525 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 47.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 4 del títol V i a l’article 48 no
s’hi mantenen esmenes, per tant, passam a la votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 49 s’hi mantenen les esmenes següents: la 6385
del Grup Parlamentari Mixt i la 6527 del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, hem presentat transaccions a les dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Estan acceptades?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

El meu grup ho accepta.

EL SR. PRESIDENT:

I el seu?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

També l’accepta.

EL SR. PRESIDENT:
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Per tant, passam a la votació de l’article 49, el qual entenc
que es vota per unanimitat.

Passam a l’article 50 i s’hi manté l’esmena 6386 del Grup
Parlamentari Mixt.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, hi hem presentat esmena també.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

El meu grup l’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a la votació de l’article 50.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 51 s’hi manté l’esmena 6528 del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, hi hem presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar l’article 51. Unanimitat.

A les denominacions del títol VI i del capítol 1 del títol VI,
als articles 52, 53, 54 i 55 i a la denominació del capítol 2 del
títol VI no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 56 s’hi manté l’esmena 6529 del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hi hem presentat esmena, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 56. Unanimitat.

Als articles 57, 58, 59, 60 i 61, a les denominacions del títol
VII, del capítol 1 del títol VII i als articles 62, 63 i 64 no s’hi
mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 65 s’hi mantenen les esmenes següents: les 6531
i 32 del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es mantenen Sr. President.

(Intervenció inaudible de la Sra. Feliu i Álvarez de
Sotomayor)

EL SR. PRESIDENT:

31 i 32 a l’article 65, que el Grup Parlamentari Socialista
diu que es mantenen, per tant, si es mantenen, com que ell és el
ponent, passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 65.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 66 s’hi manté l’esmena 6533 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Votam.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 66.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 67 i 68 s’hi manté l’esmena 6534 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Votam.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació dels articles 67 i 68.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Es manté l’esmena RGE núm. 6536/06 del Grup
Parlamentari, postulant l’addició d’un nou article, el 68 bis.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, aquí volíem presentar una transacció in voce.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Diríem que s’accepta l’esmena, però eliminant al final “la
platja de Palma, Cala Major i Sant Agustí”, per a no crear
diferències entre zones.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, acceptat. I ara es manté l’esmena RGE núm.
6535/06, postulant l’addició d’un nou capítol 1 bis.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

A la denominació del capítol 2 del títol VII no s’hi han
presentat esmenes. Passam a la votació.

Unanimitat.

A l’article 69 s’hi manté l’esmena 6388 del Grup
Parlamentari Mixt. No hi ha transacció?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a votació la 6388 del Grup Parlamentari
Mixt, a l’article 69.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 69.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5. Va bé? Correcte?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No, ens hem equivocat.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si un s’ha equivocat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Hi votam a favor.

EL SR. PRESIDENT:

De l’article 69?

(Intervencions inaudibles)

Bé, idò tornarem fer la votació de l’article 69, Sr. Lletrat.
Votació de l’article 69.

Vots a favor? 9 i 2, 11.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 2.

Ha quedat clara aquesta votació?

A l’article 70 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 6389 del Grup Parlamentari Mixt i la 6538 del Grup
Parlamentari Socialista. Es mantenen.

Per tant, vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 70.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.
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Abstencions? 2.

A l’article 71 s’hi mantenen les esmenes següents: la 6390
del Grup Parlamentari Mixt i la 6539 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 71.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

Abstencions? 2.

A l’article 72 no s’hi han presentat esmenes. Votació de
l’article 72.

Vots a favor? 10.

Vots en contra?

Abstencions? Per tant, entenc que és unanimitat, perquè,
com que no havia aixecat la mà, clar, jo he d’estar pendent de
si l’aixequen o no. Per tant, unanimitat a l’article 72.

A l’article 73 s’hi manté l’esmena 6391 del Grup
Parlamentari Mixt.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, hi hem presentat una esmena.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Una transacció, nosaltres l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votació de l’article 73.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 74 s’hi manté l’esmena 6540 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 74.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 75, 76, 77, 78 i 79 no s’hi han presentat
esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 80 s’hi manté l’esmena 6541 del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hi hem presentat una transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, votació de l’article 80. Unanimitat

Als articles 81 i 82 i a la denominació del capítol 3 del títol
VII no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 83 s’hi manté l’esmena 6542 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 83.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 84 es mantenen les esmenes següents: la 6543 i
44, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR ALOMAR I MATEU:

Es mantenen, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.
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Votació de l’article 84.

Vots a favor? 10.

En contra? 2. 

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 4 del títol VII i a l’article 85
no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 86 es manté l’esmena 6545 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 86.

Vots a favor? 10

En contra? 2

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 5 del títol VII, als articles 87,
88, 89, 90 i 91 i a la denominació del capítol 6 del títol VII no
s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat. 

A l’article 92 es manté l’esmena 6546, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SR. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hem presentat una esmena Sr. President, una transacció,
perdó.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, però no sé si a la 6547, també es manté o si ja va
ser acceptada en ponència, a mi me queda que es mantenia
l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara farem aquesta i després passarem a l’altra.

La 6546 s’accepta i ara votam l’article 92.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena - que és aquesta que vostè deia- RGE
núm. 6547, del Grup Parlamentari Socialista, postulant
l’addició de dos nous articles, el 92 bis i el 92 ter.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. Nosaltres l’acceptam, però substituïm
“cables” per “cablejat”, per tal de millorar la redacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò votam la denominació del capítol 7 del títol
VII i de l’article 93.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 94 es mantenen les esmenes següents: la 6548 i
6550, del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Feliu, 48 i 50 del
Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. A la 6548 nosaltres havíem presentat una
transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

I la 50?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, també hi havíem presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé. Votació de l’article 94.

S’aprova per unanimitat.

A l’article 95 i a la denominació del capítol 8 del títol VII
no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 96 es manté l’esmena 6551, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, havíem presentat una transacció.
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EL SR. ALOMAR I MATEU:

No s’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepta, per tant, passam a votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 96.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 97 es mantenen les esmenes següents: la 6552 i
la 53 del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President. A la 53 hem presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

I a la 52?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la 6552.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 97.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 9 del títol VII, a l’article 98,
a la denominació del capítol 10 del títol VII, a l’article 99, a la
denominació del capítol 11 del títol VII i a l’article 100, no s’hi
mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 101 es manté l’esmena 6557 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, a la 6557...Votam.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 101.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 102 es manté l’esmena 6558, del Grup
Parlamentari Socialista. 

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Passam a votació de l’article 102.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 103 es manté l’esmena 6559, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Passam a la votació de l’article 103.
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Vots a favor? 10.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 104 es manté l’esmena 6560, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 104.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 105 no es mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 106 es manté l’esmena 6562, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 106.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 12 del títol VII no s’hi han
presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 107 es manté l’esmena 6563, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

S’ha presentat una transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació de l’article 107, el qual s’aprova
per unanimitat.

A l’article 108 no es mantenen esmenes. Votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 109 es manté l’esmena 6564, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SR. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

S’ha presentat una transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 109. Unanimitat.

A l’article 110, a la denominació del capítol 13 del títol VII
i a l’article 111 no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 112 es mantenen les esmenes següents: la 6566
i 67, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es mantenen, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 112.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 113 es manté l’esmena 6568, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 113.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 114, es manté l’esmena 6569, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 114.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 115, a la denominació del capítol 14 del títol VII
i a l’article 116 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 117 es manté l’esmena 6399, del Grup
Parlamentari Mixt. 

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hem presentat una transacció, Sr. President.

LA SR. MULET I DEZCALLAR:

El meu grup l’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta, molt bé.

Votació de l’article 117. Aprovat per unanimitat.

Als articles 118, 119, 120, 121 i 122 no s’hi han presentat
esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 123 es manté la esmena 6571, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de l’article 123.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

Es manté l’esmena RGE núm. 6572, del Grup Parlamentari
Socialista, postulant l’addició d’un nou capítol, el 14 bis.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hem presentat una transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. A la denominació del capítol 15 del títol VII i a
l’article 124 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 125 es manté l’esmena 6573, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 125.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.
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Als articles 126, 27, 28, 29 i a la denominació del capítol
16, no em surt d’altre manera, del títol VII no es mantenen
esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 130 es manté l’esmena 6575, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 130.

Vots a favor? 10. 

En contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 131 i 132 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A la denominació del capítol 17 i als articles 133 i 134 es
manté l’esmena 6576, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de la denominació del capítol 17 del títol VII  i dels
articles 133 i 134. 

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació del capítol 18 del títol VII, a l’article 135,
a les denominacions del títol VIII i del capítol 1 del títol VIII
i a l’article 136 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 6577, del Grup Parlamentari
Socialista, postulant l’addició d’un nou article, el 136 bis.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Es manté l’esmena RGE núm.6578/06, del Grup
Parlamentari Socialista, postulant l’addició d’un nou article, el
136 ter.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 2.

A l’article 137 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 5824/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, la 6036 i 37, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i la 6579/06, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President. Hem presentat transaccions a aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Me digui a quines, per favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A la 6824/06 d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. PRESIDENT:

5824.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

6824. 

EL SR. PRESIDENT.

5824, tenc apuntat jo aquí. Bé, aquesta transacció a
Esquerra Unida i Els Verds, Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No acceptam aquesta transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Continuï, Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

La... a veure, la del PSM, què és 5.000 o 6.000? 
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EL SR. PRESIDENT:

6036 i 37, del PSM.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

També hi hem presentat transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

A quina?

LA SRA. FELIU O ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A les dues, a la 6036 i a la 6037.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

No s’accepten.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepten, no. A la 6579, del Grup Parlamentari
Socialista?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

L’esmena de supressió de l’article 137? Sí? Idò, també hem
presentat una transacció.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No l’acceptam, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No s’accepta. Per tant, passam a votar conjuntament totes
aquestes esmenes.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Perdoni, Sr. President. Voldríem votar per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Per separat, molt bé. Idò passam a votar l’esmena 5824, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 2.

Passam a votar les 6036 i 37, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Vots a favor? 2.

En contra? 10.

Abstencions? 2.

I ara la 6579, del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 2.

Ara passam a votar l’article 137.

Vots a favor? 10.

En contra? 4.

A l’article 138 es mantenen les esmenes següents: la 6401
i 402, del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, hem presentat unes transaccions a aquestes
dues esmenes.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

El meu grup les accepta.

EL SR. PRESIDENT:

La 5825, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds.

LA SR. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

També hi hem presentat una transacció.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

La 6580/06, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No s’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, volen també votació separada? Idò passam a votar
la 5825 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 10.
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Abstencions? 2.

Votam la 6580, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 2.

Votació de l’article 138.

Vots a favor? 10.

En contra? 3.

Abstencions? 1.

A la denominació del capítol 2 del títol VIII, a l’article 139,
a la denominació 
el capítol 3 del títol VIII, a l’article 140, a la denominació del
capítol 4 del títol VIII, a l’article 141, a la denominació del
capítol 4 bis, a l’article 141 bis, a la denominació del títol IX,
a l’article 142 i a la denominació del títol X no s’hi mantenen
esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 143 s’hi manté l’esmena 6403, del Grup
Parlamentari Mixt. Està retirada? Retirada.

Votació de l’article 143.

Vots a favor? Unanimitat.

A la denominació del títol XI i a l’article 144 no s’hi han
presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 145 es manté l’esmena 6582, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de l’article 145.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 146, 47 i 48 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A la disposició addicional primera es manté l’esmena 6583,
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Perdó, perdó.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 2.

En contra? 10.

Abstencions?

Havien votat a favor? 

Idò són 4 a favor i 10 en contra.

I ara votació de la Disposició addicional primera.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A la Disposició addicional segona es manté l’esmena 6584,
del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Hem presentat transacció, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepta, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votació de la Disposició addicional segona.

Vots a favor? Unanimitat.

A la Disposició addicional tercera no s’hi han presentat
esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

Es manté l’esmena RGE núm. 6585, del Grup Parlamentari
Socialista, postulant l’addició d’una nova disposició addicional.

Vots a favor? Perdó.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Ja anam per feina, eh?

(Algunes rialles a la sala)

Idò, vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

A la Disposició transitòria primera no s’hi mantenen
esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

A la Disposició transitòria segona s’hi manté l’esmena
6586, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Es manté, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu? Es manté.

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

Votació de la Disposició transitòria segona.

Vots a favor? 10.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

Es manté l’esmena RGE núm. 6587, del Grup Parlamentari
Socialista, postulant l’addició d’una nova disposició transitòria.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

(...), Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

En contra? 10.

A la disposició final no s’hi han presentat esmenes. 

Vots a favor? Unanimitat.

A l’exposició de motius s’hi mantenen les esmenes
següents: 63, 64, 65 i 66, del Grup Parlamentari Mixt, no sé si
estan retirades o no.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Estan transaccionades, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Estan transaccionades? M’ho confirma...?

LA SR. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Perdoni, les 64 i 65 estan transaccionades. 

EL SR. PRESIDENT:

I la 66?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

I la 66 també.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Les acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

I tenim la 6474, 75 i 76, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

La 6474 està transaccionada, la 75 també està
transaccionada i la 76 també.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

S’accepten, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a la votació de l’exposició de motius.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 3412/06, de capitalitat de Palma de Mallorca.

Així mateix, se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de la
Cambra hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes
que, havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats
al dictamen, pretenguin defensar en el ple.

No havent-hi més assumptes a tractar, senyores i senyors
diputats, s’aixeca la sessió.
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