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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió de la comissió d’avui i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Joan Font Rosselló substitueix Joan
Huguet.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix
Diego Guasch.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2527/06, de cossos i escales de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passarem, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia,
relatiu a dictaminar el projecte de llei núm. 2527/06, de cossos
i escales de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Al títol del projecte, a la denominació del títol I i als articles
1 i 2, a les denominacions del títol II i del capítol primer del
títol II, als articles 3 i 4, a la denominació del capítol segon del
títol II i a l’article 5, no s’hi mantenen esmenes.

Votació conjunta del títol del projecte, de la denominació...
i de tot el que he dit abans. Vots a favor?

EL SR. TUR I TORRES:

Si em permet, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Un aclariment previ que ja servirà per a la resta de la
votació: el Grup Parlamentari Socialista entén que aquesta és
una llei molt tècnica però, en qualsevol cas, millorable. S’han
presentat una sèrie d’esmenes, que la majoria han estat
acceptades, però el Grup Parlamentari Socialista continua
pensant que aquesta és una llei millorable i per tant, en
expressió d’aquest criteri, votarem en contra dels articles,
esmenats o no, i en qualsevol cas en el plenari ja s’explicarà
més detalladament. És per fer l’explicació del vot prèvia a la
votació d’aquests articles que sotmetrem a votació, pel fet de
no estar esmenats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entén aquesta presidència que la votació és, a tots els
articles, no? La resta de l’oposició és el mateix o hem d’anar
votant article per article?

Doncs vots a favor del que he dit: el títol primer, els
articles...; suposo que tenen vostès el seguiment.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 4; abstencions, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 6 es mantenen les esmenes següents: la del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 3873, i les del Grup
Socialista 3971 i 3972. Per defensar l’esmena del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, i si m’ho permet defensaré en
aquesta intervenció d’aquesta esmena, la que hi ha també a
l’article 13, i la que hi ha també a l’article 24, perquè totes tres
fan referència a una mateixa temàtica. Per tant ens estalviarem
un torn. 

Fan referència a la supressió d’una escala concreta
d’inspectors de transport terrestre que s’estableix per aquesta
llei, i nosaltres consideram que no té sentit mantenir-la
diferenciada de l’escala general. Per tant no és una qüestió
purament tècnica, que creim que des del grup que dóna suport
al Govern s’està considerant la possibilitat d’acceptar, i per tant
simplement creim que és un intent de millorar tècnicament la
llei. Per tant ja don per defensada aquesta esmena i les tres
posteriors. Me’n quedarà per al final, en tot cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel PSOE té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument la nostra esmena fa
referència a la supressió de l’apartat a) de l’article 6; és idèntica
a la que s’acaba de defensar per part del Grup Parlamentari
PSM i proposa suprimir l’escala d’inspecció de transport
terrestre i integrar-la dins els funcionaris del cos superior.
L’argumentació és que és una escala en què hi ha molts pocs
funcionaris i no té sentit crear una escala específica per a aquest
grup de funcionaris.

I la que fa referència a l’apartat b) entenem que està
incorporada perquè era coincident amb una del Grup
Parlamentari Popular que es va incorporar en el seu moment.
Per tant ja està incorporada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
no faré massa explicacions respecte del contingut d’aquesta llei
perquè entenem que és de caràcter estrictament tècnic i, si bé
la seva naturalesa és ordenar i agrupar el personal funcionari de
la comunitat autònoma, jo crec que el que s’ha de fer aquí és,
com dic, ordenar, estructurar i travar bé aquest text, que és del
que es tracta i respecte a aquestes esmenes.

En qualsevol cas, i respecte de les esmenes presentades a
l’article 6, la del PSM, la 3873, la 3971 i la 3972, he de dir que
aquestes esmenes seran aprovades pel meu grup parlamentari
sempre que s’accepti una transacció presentada a la disposició
addicional quarta, text que tenen tots els grups parlamentaris a
la seva disposició, i efectivament no podrem acceptar-ho si
aquesta disposició o aquesta transacció, millor dit, no s’accepta
a la disposició addicional quarta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més intervencions? Doncs té la paraula, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Per part del nostre grup és simplement que acceptam la
transacció en el sentit que allò que fa la transacció a la
disposició addicional quarta és que, si per una part suprimeix,
amb aquesta disposició addicional diu el destí on s’incorporen
després de la supressió. Per tant és el complement, és
complementari a l’esmena que se’ns ha acceptat i per tant
acceptam la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hi ha més...? Sí, Sr. Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El mateix; per part del Grup
Parlamentari Socialista entenem que el fet que s’acceptin
aquestes esmenes millora el text de la llei i és imprescindible
que s’incorpori aquesta transitòria per fer possible el que diu
l’esmena, la unificació d’aquests dos apartats d’aquestes dues
escales.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Els grups que no han intervengut
volen posicionar-se?, no? Passaríem, doncs, a la votació
conjunta de les esmenes 3873, 3971 i 3972. Sí?

Doncs, vots a favor de les esmenes? 

Vots en contra? No n’hi ha.

Es vota l’article número 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

8, 2, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol tercer del títol II i a l’article 7
no s’han presentat esmenes. Per tant hi haurà una votació
conjunta de la denominació del capítol tercer del títol II i de
l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; abstencions, 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 8 es mantenen les esmenes següents: la 3973 i la
3974 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes esmenes fan referència...,
a una primera es proposa la unificació a l’article 8 dels apartats
d) i e) pel fet que en el text de la llei, del projecte de llei, venia
per separat l’escala d’enginyeria de camins, canals i ports i, per
altra banda, a l’apartat e) enginyeria en general, en genèric.
Entenem que és més clar que totes les titulacions que fan
referència a enginyeria estiguin unificades en una mateixa
escala d’enginyeria.

I l’esmena següent proposa la creació d’una nova escala,
que és la d’assessors lingüístics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte a l’esmena del
Grup Parlamentari Socialista 3973 he de dir que l’acceptarem
perquè també, efectivament, la condicionam a l’aprovació
d’aquesta transitòria que nosaltres els hem ofert, i com que
entenc que efectivament amb l’esmena anterior ja s’ha posat de
manifest que aquesta transacció presentada pel meu grup
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parlamentari s’acceptarà, no tenim més remei i obligació que
acceptar aquesta esmena del Grup Parlamentari Socialista que
fa referència a la supressió de l’escala d’enginyers de camins,
canals i ports.

I respecte a l’esmena del Grup Parlamentari Socialista
següent, la 3974, que fa referència a la creació de l’escala
d’assessors lingüístics, he de dir al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista que el meu grup parlamentari no
l’acceptarà. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs entén aquesta presidència que es voten per separat
les dues esmenes, donat que hi ha diferents postures. 

La 3973. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

La 3974. 

Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha. Sí?

I abstencions?

I passam a la votació de l’article número 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9... o 8, 5, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article número 9 es manté l’esmena 3975 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Tur, si la vol defensar...

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estava pensant proposar, si no hi
ha inconvenient, de defensar-les totes, perquè són senzilles i
tècniques, en un sol bloc i no repetir intervencions que seran
reiteratives. Si no hi ha inconvenient podria defensar totes les
esmenes que queden vives a partir d’aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Totes les que vénen. Li ho agrairem.

EL SR. TUR I TORRES:

Com que ho he pensat... Gràcies, Sra. Presidenta.

L’esmena a l’article proposa també unificar els aparats d)
i e), i fa referència a les enginyeries també tècnica d’obres
públiques o enginyeria tècnica. És semblant a l’anterior, que
feia referència a l’enginyeria de camins o a les enginyeries en
general. En aquest cas és idèntica però fent referència a
l’enginyeria tècnica i també que s’haurien d’unificar.

L’esmena a l’article 13, continuant amb les esmenes,
proposa suprimir de l’apartat d) el punt 2. És en concordança
amb allò que s’acaba d’aprovar a l’article 6 de suprimir les
escales; per tant lògicament i en concordança s’hauria de
suprimir també aquest apartat 2.

L’esmena que presentam el Grup Parlamentari Socialista a
l’article 14 proposa suprimir l’article. També és en
concordança amb l’esmena ja incorporada a l’article 6, que
havia estat ja incorporada abans perquè és una esmena que
corresponia o que coincidia amb una del Grup Parlamentari
Popular i que feia referència a suprimir l’advocacia del Servei
de Salut; en concordança, per tant, s’hauria de suprimir aquest
article.

A l’article 19 proposam unificar els apartats d) i e). En
aquest cas també és concordant amb les esmenes acceptades
perquè fa referència a les titulacions exigides per accedir a
aquestes escales, i si s’han unificat la d’enginyeria de camins,
canals i ports amb l’enginyeria en general, també s’han
d’unificar aquests articles que fan referència a les titulacions
exigides.

A l’article 19 nosaltres proposàvem abans la incorporació
d’una nova escala, la creació de l’escala d’assessors lingüístics;
per tant s’hauria d’incorporar en concordança, encara que no ha
estat acceptada aquesta i per tant en aquest moment no tendria
sentit, però defensant l’esmena s’hauria d’incorporar la titulació
requerida per accedir a aquesta escala que es crearia de nou.

A l’article 20, apartats d) i e), és el mateix: fa referència a
les titulacions exigides en aquest cas per accedir a l’escala
d’enginyeria tècnica d’obres públiques o a l’escala d’enginyeria
tècnica en general. Com que s’han unificat les dues escales allò
lògic, i és el que proposam amb aquesta esmena, és que
s’unifiqui la seva titulació requerida per accedir a aquestes
escales.

A l’article 24, punt 2.d), proposam suprimir el punt 2 de
l’apartat d) de l’article 24, que no sé ara què diu...
Efectivament, ha estat suprimida l’escala d’inspector de
transport terrestre; si ha estat suprimida l’escala s’ha de
suprimir aquest apartat que fa referència a les funcions
d’aquesta escala.

A l’article 25.2 proposam suprimir-lo i..., a veure...
Efectivament, aquesta ja està incorporada perquè coincidia amb
una del Grup Parlamentari Popular. Per tant és una esmena que
ja està incorporada, no fa falta defensar-la.
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I a l’article 31 proposam unificar els apartats d) i e) del punt
2, que també és en concordança amb les esmenes incorporades
que fan referència a l’escala d’enginyeria de canals i ports i a
l’escala d’enginyeria en general; com que ha estat incorporat
allò lògic és que s’incorporin aquestes esmenes. I en aquest
mateix article proposam un nou punt que vendria a regular
l’escala d’assessors lingüístics que proposàvem anteriorment
que es creàs.

I a l’article 32, apartats d) i e) unificar aquests dos punts
que fan referència a les funcions del cos facultatiu tècnic i de
les escales que en formen part, en aquest cas l’escala
d’enginyeria tècnica d’obres públiques i d’enginyeria tècnica
en general, que han estat unificades. Per tant també haurien de
ser unificats els articles que fan referència a les seves funcions.

I això és tot, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres farem el mateix,
unificarem el debat en un sol torn i únicament em limitaré a dir
el que acceptam i el que no acceptam i el que transaccionam,
perquè efectivament entrar en els continguts és absurd, quan es
tracta només de reordenar grups, cossos i escales dins aquesta
llei. Per tant allò que s’accepti al Grup Parlamentari Socialista
s’entén efectivament acceptat en funció del que ells demanen,
com no pot ser d’altra manera.

I començarem per l’esmena 3975, que l’acceptam; també la
condicionàvem, però, efectivament, com que la condició s’ha
acceptat, l’acceptam. A l’article 13, l’esmena 3874..., perdó,
aquesta és del Grup Parlamentari PSM; l’esmena 3976 també
l’acceptam al Grup Parlamentari Socialista. 

Al següent article, l’article 14, esmena 3977, el meu grup
parlamentari presenta una transacció al Grup Parlamentari
Socialista. Entenc que el Grup Parlamentari Socialista té el text
d’aquesta transacció i sap perfectament com ha de quedar
l’article. Per tant jo l’hi ofereix i en cas que no sigui acceptada
ens veurem obligats a votar en contra d’aquesta esmena
presentada.

Respecte als articles 15, 16 i 17..., no, perdó, article 19,
perdó, esmena 3978, també l’acceptam. La següent esmena, la
3979, el grup parlamentari no dóna suport a aquesta esmena;
per tant hi votarem en contra. A l’article 20 l’esmena 3980 és
acceptada. A l’article 23 les dues esmenes, 4112 i 4113, també
són acceptades. A l’article 24 l’esmena 3981, de supressió,
també és acceptada. A l’article següent, article número 25,
l’esmena 3982, de supressió, també és acceptada. L’esmena
3983 també és acceptada. L’esmena 3984, d’addició, no és
acceptada. I a l’article 32, l’esmena 3985, sí que l’acceptarem.

Això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Vol fer la defensa també conjunta el
PSM?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, jo simplement és una sola esmena, que he deixat de
defensar, que és una esmena que no fa referència a una qüestió
tècnica, no fa referència a unificació d’escales, sinó que fa
referència a un redactat, concretament un redactat que parla de
les funcions del cos subaltern. Jo havia presentat una esmena
que se m’ha fet una proposta de transacció però que no resol el
problema bàsic; és a dir, el text que se’ns presenta des del
Govern diu que al personal subaltern, en cas de prestar serveis
a centres educatius, li correspon, a més de totes les altres
funcions que s’assenyalen, l’atenció a l’alumnat, i això és una
temàtica que jo crec que qui ho ha redactat no coneix els
centres educatius i és una temàtica molt perillosa, perquè amb
aquesta formulació tan genèrica, atenció a l’alumnat ens podem
trobar porters o bidells guardant alAlots si falta un mestre, cosa
que ha passat en altres èpoques i ha estat molt mal de llevar. 

Per tant proposam que s’hi afegeixi atenció a l’alumnat en
relació a les funcions pròpies del cos subaltern, és a dir, que no
sigui atendre l’alumnat de manera genèrica en qualsevol
situació sinó dins les funcions que ja en un altre moment
s’estipulen. Jo és per evitar..., que aquí ens estam fixant les
feines que haurà de fer el cos subaltern, i amb aquesta
indefinició ens podem trobar amb vertaders problemes seriosos
en un futur dins els centres educatius. 

És un tema que conec bé i voldria que es reconsiderés des
del Partit Popular afegir aquesta frase que ja estava a la meva
esmena i que deixaria la qüestió solucionada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que són dues les
esmenes que encara queden per... Una?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perdoni, Sra. Presidenta. Les altres esmenes eren esmenes
que he defensat totes juntes i que feien referència als inspectors
de transport terrestre. Per tant han estat acceptades i ja no n’hi
ha més. Em quedava només viva..., bé, la de l’article 29,
l’esmena 3876/06.

EL SR. JEREZ I JUAN:

3876. Sí, en aquesta el meu grup parlamentari li presenta,
a vostè, una transacció. Supòs que vostè la té i n’ha fet menció,
i tot el que surti d’aquesta transacció si no s’accepta el grup
parlamentari hi votarà en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Molt bé. Idò intentin els diferents grups estar atents a les
votacions per si hem de fer algun..., quan hi hagi transaccions
si s’han d’acceptar o no. Sr. Tur?

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, si em permet, Sr. Presidenta, anunciaré que el Grup
Parlamentari Socialista accepta la transacció proposada pel
Grup Popular. Per tant ja ho podem votar sense més, que ara no
record en aquest moment a quin article era, però...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Era a l’article 14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs, passarem a votacions. 

A l’article 9 es mantenia l’esmena 3975 del Grup Socialista.
Entenc que ha estat acceptada? Per tant es pot votar
conjuntament.

Vots a favor? Unanimitat.

I passam a la votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 1 i 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 10, 11 i 12 i a les denominacions del títol III i
del capítol primer del títol III no s’hi han presentat esmenes. 

Per tant vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 1, 3. 9, 3, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 13 es mantenien les esmenes del PSM 3874 i
dels socialistes 3976. Entenc que han estat acceptades i per tant
hi ha unanimitat en l’acceptació de les esmenes. El Grup Mixt
també les votarà a favor per no fer més votacions.

I..., a l’article 13, vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

A l’article 14...

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

...es manté l’esmena següent, que és la 3977, que s’ha
transaccionat i acceptat i per tant es pot entendre que està
aprovada per unanimitat.

I passam a la votació de l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

I als articles 15, 16, 17 i 18, a la denominació del capítol
segon i al títol III no hi havia esmenes. 

Per tant, vots a favor?

En contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 19 es mantenien les esmenes 3978, que ha estat
acceptada, i 3979, que no. Per tant s’entén que la 3978 s’aprova
per unanimitat; la 3979 passa a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a la votació de l’article 19.
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Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

8, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 20 es manté l’esmena 3980 del Grup Socialista,
que entenem que s’ha acceptat. Per tant hi ha unanimitat i
passam a la votació de l’article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

8, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 21, 22 i 23 i a les denominacions del títol IV i
del capítol primer del títol IV no s’hi mantenen esmenes. 

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 24 es mantenen les esmenes 3875 del PSM-
Entesa Nacionalista, que està acceptada, i del Grup Socialista
la 3981, que també està acceptada. Per tant entenem que estan
aprovades per unanimitat.

I passam a la votació de l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 25 es manté l’esmena del Grup Socialista 3982,
que s’acceptava. Per tant, acceptada, s’entén que s’aprova per
unanimitat. I passam a la votació de l’article 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 26, 27 i 28 no s’han presentat esmenes.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 29 es manté l’esmena 3876 del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, que ha estat acceptada. No, no ha estat
acceptada.

Doncs, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

5, 9, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a l’article 29 i a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol segon del títol IV i a l’article
30 no s’han presentat esmenes. 
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Presidenta, crec que hi ha hagut una equivocació. Jo en
aquest article hi he votat en contra, no pot ser 9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Que en aquest article he votat en contra.

EL SR. LLETRAT:

4, 4. No l’havia vist, perdoni. 9, 4, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

A la denominació del capítol segon del títol IV i a l’article
30 no s’han presentat esmenes.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 31 es mantenen les esmenes 3983 i 3984 del
Grup Socialista. La 3983 s’ha acceptat; per tant s’entén
aprovada per unanimitat. La 3982, no.

Per tant, vots a favor de l’esmena?

EL SR. JEREZ I JUAN:

3984.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que és la no acceptada pel Grup Popular. Per tant votada
per la resta.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, 1?; abstencions,
1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a la votació de l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 4, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 32 es manté l’esmena 3985 del Grup Socialista,
que entenc que ha estat acceptada pel Partit Popular. Per tant hi
ha unanimitat i passam a la votació de l’article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 33, 34 i 35 i a les disposicions addicionals
primera, segona, tercera i tercera bis; a les disposicions
transitòries primera, segona i tercera; a les disposicions finals
primera i segona i a l’exposició de motius, no s’hi mantenen
esmenes. Per tant hi hauria una votació conjunta dels articles
33, 34 i 35; de les disposicions addicionals primera, segona,
tercera i tercera bis; de les disposicions transitòries primera,
segona i tercera; de les disposicions finals primera i segona i de
l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

9, 3, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2527/06, de cossos i escales de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris, dins de 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 temes a tractar s’aixeca la sessió.
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